15. „Istenért és Hazáért” kopjafaállítás
16. Testvértelepülési program szervezése - Bethlen Gábor Alap pályázat
17.Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2015 benyújtása
18. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a.) illetve b.) pontja alapján, továbbá a 2013. évi CCXII. tv. 103/A.
§. (2) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
1. Kistérségi Óvoda intézményvezetői pályázat véleményezése
2. Gyomaendrőd Város Egészségügyéért Elismerő Oklevelének adományozása
3. A gyomaendrődi 0188/23 és 0188/24 hrsz-ú ingatlanok adás-vételi
szerződéseivel kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás ismételt
elbírálása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2015. június 11.

Ágostonné Farkas Mária s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Dévaványa Város Önkormányzatának kérelme szakrendelések biztosításával
kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szemészeti, bőrgyógyászati és fül-orr-gégegyógyászati
szakrendeléseket kíván biztosítani helyben a dévaványai lakosok számára, ha lehetséges a Városi Egészségügyi
Intézmény telephelyeként.
Valánszki Róbert Dévaványa Város Polgármestere azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a fenti
szakrendelések tekintetében a Képviselő-testület a soron következő ülésén pozitív döntéssel tegye lehetővé azt,
hogy az említett egészségügyi ellátások Dévaványán helyben megvalósulhassanak.
Az írásos megkeresést követően a hivatal megkérte dr. Torma Éva intézményvezető főorvos asszonyt, hogy a
kérelemmel kapcsolatban írásban küldje meg állásfoglalását. Főorvos asszony írásban az alábbiakban reagált a
Dévaványa Város Önkormányzatának kérelmére:
„Dévaványa Város Önkormányzata (ügyiratszám: II-2/1560/2015.) – szóbeli egyeztetés után – írásban is megkereste
polgármester urat három szakellátás ügyében. Dévaványa városa az ezzel járó pénzügyi terheket vállalja, biztosítja
a minimum feltételeket. Gyomaendrőd Város lakosságának ellátásában a dévaványai telephelyek zavart nem
okoznak. Az érintett szakorvosokkal egyeztettem, a lehetőségekről beszéltünk. Valánszki Róbert polgármester úr, ha
kedvező döntés születik, személyesen tárgyal a szemész, bőrgyógyász, fül-orr-gégegyógyászati szakorvosokkal. A
részleteket érintő kérdésekre bizottsági ülésig is készséggel válaszolok.”
Jogi akadálya nincs annak, hogy az intézmény Dévaványán helyben biztosítsa az említett szakrendeléseket, a
gyomaendrődi lakosok ellátásában zavart nem okoz a telephelyek működtetése, ezért javaslom a Képviselő-testület
számára a kérelem pozitív elbírálását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az elterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Dévaványa Város Önkormányzatának kérelme szakrendelések biztosításával kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Dévaványa Város Önkormányzat kérésének,
támogatja, hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi Intézmény Dévaványán telephelyet létesítsen három
szakrendelés - szemészeti, bőrgyógyászati és fül-orr-gégegyógyászati – ellátására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló Gyomaendrőd Város 2014. évi közbiztonságának helyzetéről
Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom:
Oltyán Sándor r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd Város
2014. évi közbiztonságának helyzetéről, valamint
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérésére a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
8. § (4) bekezdése alapján Gyomaendrőd közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót – 2014. január 1. és 2014. december 31.
közötti időszakot felölelően – az alábbiak alapján terjesztem elő.
A Gyomaendrődi Rendőrőrs egyik legfontosabb célja 2014-ben az volt, hogy a városban és vonzáskörzetében ne
romoljon a lakosság szubjektív biztonságérzete, megóvjuk a köznyugalmat, fenntartsuk a közterületi rendet, illetve
törekedjünk a folyamatos és aktív, „látható” közterületi jelenlétre.
A rendőrőrs állománya figyelmet fordított a lakosságot leginkább nyugtalanító, a társadalomra kiemelten veszélyes,
élet és testi épség elleni bűncselekmények, a közterületen elkövetett erőszakos cselekmények, rablások, betöréses
lopások (lakásbetörések), rongálások megelőzésére, a bűncselekmények visszaszorítására.
Hangsúlyt fektettünk a megelőzési tevékenységre mind a bűn-, mind a baleset-megelőzés terén (ittas vezetés elleni
hatékony fellépés, passzív biztonsági eszközök használatának fokozott ellenőrzése, kerékpárosok, gyalogosok
fokozott védelme).
Az integrált biztonság megteremtése érdekében szoros és rendszeres kapcsolat kialakítására törekedtünk a
társhatóságokkal (önkormányzat, katasztrófavédelem, családsegítő szolgálat, gyámhatóság, iskolák, stb.),
polgárőrséggel, továbbá a lakossággal, civil szervezetekkel, egyéb társadalmi segítőkkel, sajtóval.

I. A közbiztonsági helyzet értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása az elkövetés helye szerinti
bontásban az elmúlt 5 évben
A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben összesen 930 bűncselekményt regisztráltak, ami
az előző évi 1127 esethez képest 17,5 %-os csökkenést mutat.
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A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alakulása Gyomaendrőd területén

A vizsgált időszakban a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények átlaga 468, ez alapján megállapítható, hogy
a 2014-ben regisztrált 250 eset jelentős csökkenést mutat az előző évek tendenciáihoz viszonyítva.
1.2. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása a Szarvasi
Rendőrkapitányságon

Amennyiben a 2012. évben lezárult egyik büntetőeljárás (136/2012.bü.) során feltárt 6465 rendbeli, azonos
minősítésű bűncselekmény miatt lefolytatott nyomozás alapján keletkezett adatot figyelmen kívül hagyjuk, úgy
megállapítható, hogy a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma az elmúlt évek tendenciát tartva tovább
csökkent.
1.3. Gyomaendrőd város területén rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények
számának alakulása az elmúlt öt évben.

Változás
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Kiemelten kezelt bűncselekmények

2010

2011

2012

2013

mértéke
2013-2014.
(%)*
-

2014

Emberölés
1
2
0
0
0
- szándékos befejezett emberölés
0
2
0
0
0
- emberölés kísérlete
0
0
0
0
0
Testi sértés
5
4
6
3
11
- súlyos testi sértés
3
2
3
2
4
- halált okozó testi sértés
0
0
0
0
0
Kiskorú veszélyeztetése
3
1
1
3
3
Embercsempészés
0
0
0
0
0
Garázdaság
3
3
2
1
3
Önbíráskodás
0
0
0
0
0
Visszaélés kábítószerrel
(a terjesztői magyatartások tekintetében)
1
0
1
0
0
Btk. 282/A §, 282/B § (2)-(3) bek.,
282/C § (2) bek.
Lopás
199
240
192
261
131
-49,8
- személygépkocsi lopás
2
0
0
1
0
- zárt gépjármű-feltörés
13
14
8
2
8
- lakásbetörés
20
15
10
25
9
Rablás
2
1
2
1
0
Kifosztás
1
0
0
1
0
Zsarolás
5
0
0
0
0
Rongálás
4
6
1
5
3
Orgazdaság
1
1
1
1
0
Jármű önkényes elvétele
1
1
1
5
1
14
kiemelten
kezelt
bűncselekmény
226
259
207
281
152
-45,9
összesen
* A 20 alatti bűncselekmény számok változásának a mértékét nem célszerű %-os formában megjeleníteni

Mindenképp fontos megemlíteni azt, hogy 2014-ben a kiemelt bűncselekmények közül emberölés, valamint rablás
nem történt a településen, illetve azt is, hogy a bűncselekmények döntő hányadát jelentő lopások is csökkenő
tendenciát mutatnak.
A közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása Gyomaendrődön az
elmúlt 5 évben

A rendőri eljárásban regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma a bázis időszakhoz (2013. év)
képest 19 esettel csökkent, tovább erősítve ezzel az elmúlt évek csökkenő tendenciáját.
2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
Rendőrkapitányság tekintetében, az elmúlt öt évben az alábbiak szerint alakult.
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mutatója

–

a

Szarvasi

időszak:
Nyomozáseredményesség:

2010.év

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

53,8%

47,3%

91,5%

62,1%

56,4%

Az elmúlt öt évben a rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 47,3% és 91,5% közötti tartományban
ingadozott.
2.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában befejezett
nyomozások eredményességének alakulása Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén
2010-2014. évi ENyÜBS adatok alapján
év
%

2010
47,0

2011
52,2

2012
42,0

2013
57,1

2014
64,3

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt 5 év
viszonylatában emelkedő tendenciát mutat.
2.3. Szarvasi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
2010.
évben
80,0
85,7
50,
61,5
20,0

Emberölés
Szándékos befejezett emberölés
Emberölés kísérlete
Testi sértés
Testi sértés - súlyos
Halált okozó testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészés
Garázdaság
Önbíráskodás
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői
100,0
magatartás tekintetében)
Lopás
22,3
Személygépkocsi lopás
50,0
Zárt gépjármű feltörés
31,3
Lakásbetörés
10,6
Rablás
88,9
Kifosztás
100,0
Zsarolás
87,5
Rongálás
36,8
Orgazdaság
100,0
Jármű önkényes elvétele
60,0
Segítségnyújtás elmulasztása
33,3
Cserbenhagyás
20,0
Közterületen elkövetett bűncselekmények
25,6
(a kiemelten kezelt bűncselekmények körében)

2011.
évben
78,3
66,7
0,0
66,7
66,7

2012.
évben
96,6
100,0
100,0
100,0
0,0

2013.
évben
88,9
86,7
100,0
75,0
66,7

2014.
évben
96,7
95,0
83,3
100,0
50,0

0,0

50,0

-

-

19,8
66,7
20,0
17,3
75,0
50,0
42,9
66,7
0,0
0,0
0,0

17,1
0,0
9,1
13,9
100,0
100,0
83,3
10,0
16,7
100,0
0,0
0,0

44,2
100,0
50,0
79,7
100,0
100,0
50,0
25,0
100,0
100,0
0,0
-

39,3
27,3
26,5
100,0
100,0
30,0
100,0
100,0
0,0
25,0

37,8

19,5

27,4

29,1

3. Tulajdon elleni szabálysértések
A tulajdoni elleni szabálysértések körébe tartozó lopások általában kisebb értékre, elhagyott felügyelet nélkül hagyott
tárgyak eltulajdonítása miatt történtet, amelyek felderítése rendkívül nehéz. A tulajdon elleni szabálysértések körébe
tartozó csalás szabálysértésekben egyre gyakoribb volt az internetes csalások megjelenése.
2014. évben a Szarvasi Rendőrkapitányságon 451 szabálysértési ügyet rendeltek el, 224 ügy esetében ismert volt
az elkövető személye az eljárás megindításakor, 227 ügyben pedig ismeretlen. Összehasonlításképpen: 2013.
évben 427 volt az elrendelt ügyek száma. A tulajdon elleni szabálysértések bolti lopások nélküli felderítési mutatója
6

2014-ben 30,7% volt, amely mutatószám mintegy 7,8%-kal javult a 2013. évhez képest.
A Gyomaendrődi Rendőrőrs illetékességi területén a bolti lopások száma elhanyagolható. Az elkövetést rendszerint
a boltokban dolgozó eladók jelentették. A bolti lopások esetében is rendszerint előfordul, hogy a sértett nem
alkalmaz állandó jelleggel biztonsági őrt, csak a boltban történteket rögzítik a kamerarendszereiken keresztül, mely
felvételeket később értékelnek ki és az így leleplezett jogtalan cselekmények miatt tesznek utólagosan bejelentést
hatóságunknál.
Az elzárással is sújtható szabálysértések tekintetében minden esetben megvizsgáljuk az őrizetbe vétel és a
gyorsított bíróság elé állítás lehetőségét és amennyiben a szabálysértés összes körülménye indokolja, valamint a
törvényi feltételei is fennállnak, alkalmazzuk is.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet
Az elmúlt öt évben Gyomaendrődön átlagosan évente 26 sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Ehhez
képest 2014-ben 24 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, ami összességében az átlagos
tendenciának megfelelő, némileg kedvezőbb képet mutatja.
A személyi sérüléses baleseteken belül 1 halálos, 9 súlyos, valamint 14 könnyű sérüléses baleset következett be.
A baleseti helyszínek tekintetében nem állapítható meg kifejezett gócpont, általánosságban véve azonban
kijelenthetjük, hogy a legveszélyeztetettebb útszakasz a 46-os számú közúti közlekedési főútvonal bel- és külterületi
szakasza, illetve az ahhoz csatlakozó mellékutcák kereszteződései. Ezen kívül –a lebonyolított forgalom nagysága
miatt- kiemeltként kezelhetjük a 443-as számú főútvonalat.
2014. évben a fő baleseti okok a lehaladás az útról, a kanyarodás, illetve az előzés szabályainak megszegése
voltak.
A sebességtúllépés, illetve a sebesség helytelen megválasztása szabálysértések elkövetőinek kiszűrése érdekében
átlagosan havonta 6 napon hajtottunk végre sebességmérő szolgálatot.
A kerékpárosok által okozott balesetek megelőzése érdekében folytattuk a kerékpárosok intézkedés alá vonását.
A balesetek döntő többségét a személygépkocsik, illetve a kerékpárosok okozzák és jellemzően a nappali (07-19 óra
között) időszakban következtek be, amely időszakban a legnagyobb a forgalom.
II. A Gyomaendrődi Rendőrőrs által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos
feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek biztonsága
A terület közbiztonsági helyzetét alapvetően befolyásolja a bűnügyi helyzet alakulása.
A település bel-, és külterületi ellenőrzése során továbbra is arra a városrészre fordítottunk figyelmet, ahol a
közterületi jelenlét kiemelten fontos; így hétvégeken a szórakozóhelyek, italmérő helyeken és azok környékén, illetve
a közlekedésrendészeti, vagy bűnügyi szempontból frekventált területeken.
A tanítási napokon a reggeli órákban az óvodák és iskolák környékének ellenőrzését is végrehajtottuk, melynek
egyik célja a gyerekek közlekedésének segítése volt, illetve a látható és az állampolgárok számára „elérhető” rendőri
jelenlét biztosítása.
A gyomaendrődi piacon (főként szombaton) ugyan nem jellemzőek a jogsértések, azonban a mindenkori szolgálatos
állománynak feladata a visszatérő rendőri ellenőrzés.
A közrend és közbiztonság fenntartása szempontjából figyelmet fordítottunk a vasútállomás, buszpályaudvar, és
egyéb közintézmények visszatérő ellenőrzésére.
Az értékelt időszakban hajléktalan személyt érintő rendkívüli haláleset nem történt.
A 2014. július 1-től elrendelésre került ”19 megyés program” keretében megszervezésre és végrehajtásra került az,
hogy az illetékességi területünkön található településeken minden nap rendőri jelenlét biztosítva legyen. A
rendőreink az intézkedéseiket kulturáltan, segítőkészen hajtották végre és próbáltak differenciáltan szankcionálni.
Hangsúlyt fektettek a figyelemfelhívásokra és a folyamatos kapcsolattartásra, amely a lakossági visszajelzések
alapján pozitív fogadtatásra talált.
Mindezek mellett arra törekedtünk, hogy az állampolgári segélyhívásokra a lehető leggyorsabban reagáljunk.
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2. A rendészeti szolgálatteljesítés gyakorlata
A rendészeti szolgálat alapvető feladata az értékelt időszakban is az volt, hogy 24 órás lefedettségben lássuk el a
rendészeti feladatokat, illetve az, hogy a bejelentésekre történő reagáló-készséget minden esetben biztosítsuk.
A közrendvédelmi állomány intézkedési mutatói alapvetően illeszkednek az elmúlt 5 év tendenciájához.
Egyes kategóriákban emelkedés mutatkozik (biztonsági int.: +4%, szabálysértési feljelentés: +5%), más intézkedési
mutatókban pedig csökkenés történt (elfogás: -39%, helyszíni bírság: -40%, büntető feljelentés: -48%).
Az előző évhez viszonyítva csökkent az ittas járművezetők kiszűrése érdekében alkalmazott alkoholszondás
ellenőrzések száma (2013-ban 4247, 2014-ben 3480), ezzel egy időben azonban nőtt az alkoholszondák
alkalmazásának hatékonysága; amíg 2013. évben 68 esetben, addig 2014. évben pedig 90 esetben mutattak pozitív
eredményt.
Az elővezetések végrehajtásánál növekedés tapasztalható az elrendelések számában (147–ről 333-ra).
A jelentős emelkedés a jogszabályi változásnak tudható be, hiszen a Szabálysértési törvény a helyszíni bírság be
nem fizetése esetén annak szabálysértési elzárásra átváltoztatását írja elő. Az elővezetéseket többnyire a
rendőrség, a bíróság, ügyészség, önkormányzati vagy egészségügyi szervek rendelik el.
Elrendelt elővezetések alakulása a Gyomaendrődi Rendőrőrsön
(összes elrendelt elővezetés/ végrehajtott elővezetések aránya)

Végrehajtottuk a Március 15-i, Augusztus 20-i és az Október 23-i állami ünnepi rendezvényekkel kapcsolatos rendőri
feladatokat.
A feladataink végrehajtásába beletartoztak a sportesemények biztosításai is, amely keretében ellenőriztük a
Gyomaendrőd FC labdarúgó mérkőzéseit.
Meg kell említeni a nagyobb létszámot megmozgató rendezvényeket, melyeken Gyomaendrőd város területén
alkalmanként akár 1000-3000 fő is megjelent. (Sajt- és Túrófesztivál, Nemzetközi halfőző verseny, Nemzetközi
Bogártalálkozó, Liget Fürdő programjai, stb.)
A rendezvények biztosítását minden esetben az önkormányzattal, polgárőrséggel együttműködve láttuk el.
3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
Rendőrőrsünkön 3 fő körzeti megbízott dolgozik, mindhárom Gyomaendrőd illetékességi területén. A körzeti
megbízottak szolgálatteljesítéseik során havonta 2 alkalommal fogadóórát tartanak, amelyek időpontjairól a
tájékoztatót elhelyeztük a Gyomaendrődi Rendőrőrs épületében, illetve publikáltuk az interneten keresztül is.”
A körzeti megbízottak együttműködnek a területükön szolgálatot teljesítő mezőőrökkel, közterület-felügyelővel,
halőrökkel és polgárőrökkel. Járőrszolgálati feladataik mellett iskola rendőre feladatokat is ellátnak a település
általános iskoláiban.
4. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése
Illetékességi területünkön az igazgatásrendészeti feladatok végrehajtása alapvetően a Szarvasi Rendőrkapitányság
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Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztály feladata, a Gyomaendrődi Rendőrőrs a fegyverek és a tartási
(viselési) engedéllyel rendelkező természetes személyek ellenőrzését, valamint a személy- és vagyonőri
tevékenységet végzők ellenőrzését hajtotta végre az értékelt időszakban.
A helyi lakosok ügyintézésének könnyítése érdekében hetente egy alkalommal a Szarvasi Rendőrkapitányság
igazgatásrendészeti előadója a Gyomaendrődi Rendőrőrsön teljesít szolgálatot.
5. Bűn- és baleset-megelőzés
A rendőrőrsön a bűnügyi, illetve a rendészeti állomány a szükséges esetekben tájékoztatta a sértetteket az
áldozatsegítés lehetőségeiről, illetőleg az őrsön a megfelelő helyen elhelyezte az erről készített plakátokat,
szóróanyagokat.
2014-ben az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében 2 alkalommal tartottunk
előadást Gyomaendrőd területén. Felkérésre a körzeti megbízottak előadást, tájékoztatót tartottak, mely során
ismertették a legjellemzőbb elkövetési magatartásokat, valamint az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeit.
A családon belüli erőszakhoz kapcsolható rendőri intézkedés felelősségteljes döntéshozatalt jelent számunkra. Az
értékelt időszakban 2 esetben éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével. Minden esetben, amikor az
intézkedő rendőr családon belüli erőszakra utaló jeleket észlelt, az illetékes gyermekjóléti intézmény felé jelzéssel
éltünk.
Kifejezetten jó az együttműködésünk a városi családsegítő szolgálat vezetőjével és a gyámhivatal vezetőjével.
A rendőrőrsön tevékenykedő iskolarendőrök egyik fő feladata, hogy az iskolai foglalkozásokon megismertessék a
tanulókat azokkal a módszerekkel, melyek segítségével elkerülhető az áldozattá válás, valamint ismertetik azokat a
lehetőségeket - szervezeteket, személyeket - akiktől esetleges áldozattá válásuk esetén segítséget kérhetnek.
A baleset-megelőzési tevékenység keretében a helyi általános iskolákban, óvodákban tartottunk oktatást, vizsgát,
felkészítést, versenyeket, rajzpályázatokat (Szuperbringa, Közlekedésbiztonság gyermekszemmel).
6. Együttműködés
Az Önkormányzattal továbbra is hagyományosan jónak mondható és folyamatos a kapcsolatunk, kölcsönösen
igyekszünk segíteni egymás munkáját, bármilyen probléma felvetődése esetén annak azonnali orvoslására
törekszünk.
Jó a munkakapcsolatunk a Járási Hivatal szerveivel, a Gyámhivatallal, a Családsegítő - Gyermekjóléti és Védőnői
Szolgálat munkatársaival.
Az Önkormányzattal, illetve a Gyámhivatallal együttműködtünk a családon belüli erőszak és a kiskorúak védelmével
kapcsolatos feladatok végrehajtásában, melyet megkülönböztetett figyelemmel végeztünk az év során.
Az elmúlt évek során és a jövőben is folyamatosan együttműködtünk – a közlekedésbiztonsági feladatok teljesítése
körében - az önkormányzat Városüzemeltetési Osztályával.

A több éve kialakult jó munkakapcsolat továbbra is folyamatos a Körös Maros Nemzeti Park
alkalmazásában dolgozó természetvédelmi őrökkel.
Az értékelt időszakban Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettelfolyamatos volt a kapcsolattartás. A szolgálat ellátása
során az egyesület tagjai rendszeresen segítették munkánkat a különböző akciók végrehajtása, rendezvények
biztosítása során. Jelzéssel éltek bűncselekmények, szabálysértések észlelése esetén, részt vettek bűn- és balesetmegelőzési akciókban (fokozott ellenőrzések), temetői biztosításban, gyalogátkelőhely biztosításban, eltűnt
személyek felkutatásban. Az egyesület tagjai a vállalt feladataik teljesítésén túl továbbra is figyelmet fordítottak a
vagyon elleni jogsértések megelőzésére, ezáltal eredményesen hozzájárultak a lakosság biztonságérzetének
javításához.
Az együttműködési megállapodásban rögzített feladatok megvalósultak, a helyi polgárőr egyesületek tagjai és a
körzeti megbízottak, valamint a járőrök számos esetben közös szolgálatot láttak el.
Tisztelt Képviselő-testület!
Továbbra is legfontosabb célunk, hogy Gyomaendrőd illetékességi területén ne romoljon a lakosság szubjektív
biztonságérzete, fenntartsuk a közterületi rendet, megóvjuk a köznyugalmat.
2015. évre a Szarvasi Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az alábbiak:
1. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása.
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2. A büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes
befejezések arányának növelése.
3. Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületekkel, valamint az egyes rendészeti
feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a települések és
külterületek közbiztonságának további erősítése.
4. A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság erősítése.
5. Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális migrációs nyomás
elleni hatékony fellépés, ezzel összefüggésben a határrendészeti szolgálati ág tevékenységének schengeni
követelményeknek megfelelő szinten tartása.
6. A közszolgálati életpálya Rendőrségnél történő bevezetésének végrehajtása.
Alapvető feladatként kezeljük a lakosság igényeire történő gyors, határozott, törvényes és szakszerű intézkedések
foganatosítását, a bűncselekmények megelőzését, a közterületi rendőri jelenlét fenntartását.
Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék munkánkat, támogassanak bennünket. Kérem Önöktől a beszámoló
elfogadását.
Gyomaendrőd, 2015. június 9.
Tisztelettel:
Paraizs Tamás r. alezredes
őrsparancsnok

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város 2014. évi
közbiztonságának helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása és stratégiai
tervének jóváhagyása
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 Képviselőtestülethez, hogy az intézmény alapító okiratának módosításához járuljon hozzá valamint a könyvtár stratégiai tervét
hagyja jóvá:
„Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy fenntartóként szíveskedjenek hozzájárulni a Határ Győző Városi Könyvtár
alapító okiratának 1 pontban történő módosításához.
Az alapító okiratban jelenleg szerepel:
4.1.2. Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Indoklás
A jelenleg hatályos un. Kulturális Törvény és annak módosítása (az 1997. évi CXL. törvény és a módosító a 2013.
évi CCXVII. törvény) meghatározza, melyek a könyvtárak alapfeladatai, amelyeket könyvtárunk is ellát:
55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a)
a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait
küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b)
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
c)
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
d)
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e)
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f)
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g)
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át
tartó tanulás folyamatában,
h)
segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból
történő információkérés lehetőségét,
i)
kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
j)
tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország
versenyképességének növeléséhez,
k)
a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
l)
65. § (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár.
m) (2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
n)
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
o)
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
p)
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
q)
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
2014-től változott az államháztartási számviteli rendszer, a szakfeladati rendszert váltotta a kormányzati funkcionális
osztályozás. A jelenleg használt, az alapító okiratban is szereplő
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
lefedik az alapfeladatok ellátását, illetve azt a tevékenységet, amelyet a könyvtár a törvényi előírásoknak
megfelelően végez.
Mivel a könyvtár ezen felül, más tevékenységet nem végez, más helyszínen, területen egyéb kulturális feladatok
ellátásával a fenntartó nem bízta meg, ezért kérem, hogy az alapító okiratból kerüljön törlésre a
„082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása.”
A HGYVK 2015-2019 évi stratégiai tervének jóváhagyása
az 1997. évi CXL. törvény és annak módosítása (2013. évi CCXVII. törvény):
55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai:
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
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A szolgáltatásokra irányuló fejlesztések akkor hasznosulnak az igénybe vevők számára, ha azok köre bővül és a
minősége javul. A minőségfejlesztése és a minőségirányítás ösztönzése érdekében az oktatási és kulturális
miniszter a könyvtárak minősítésére pályázati eljárást, a minősített könyvtárak tevékenységének elismerésére
Minősített Könyvtár címet és Könyvtári Minőségi Díjat vezetett be. A könyvtárak minősítését a 12/2010. (III. 11) OKM
rendelet szabályozza. A könyvtárak a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által közzétett szakmai szempontok szerint
elkészített önértékelés és a pályázatban előírt egyéb dokumentumok benyújtásával (ennek alapeleme a stratégiai
terv) pályázhatnak a Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A minőségirányítás szempontjai között fontos helyet foglal
el a stratégiai tervezés, ez az alapja a minőségi szempontok szerinti működésnek.
Könyvtárunk távlati célul tűzte ki a Minősített Könyvtár cím megszerzését. A könyvtár ezzel magas szinten tud eleget
tenni a törvényi előírásnak, sikeresebben vehet részt pályázatokon, jelentősen emelkedik a presztízse.
Kérem, hogy megismerés és véleményezés után hagyják jóvá a Határ Győző Városi Könyvtár 2015-2019
időszakra vonatkozó stratégiai tervét.”
Az alapító okirat módosítása az intézményvezető által kért módosításokon kívül tartalmazza az okirat 2.2. pontjának
elhagyását. A MÁK telefonon jelezte, hogy amennyiben a szerv irányító szerve (3.1. pontban) megegyezik a 2.2.
pontban jelölt alapító szervvel, úgy a 2.2. pontnak nem kell szerepelnie az alapító okiratban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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 2015. március 26.
napján kiadott VI. 1778-3/2015. okiratszámú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.
§-a alapján – …/2015. (VI. 25.) Gye. Kt. határozattal – a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat2.2. pontja elhagyásra kerül.
2.Az alapító okirat 4. 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári Tevékenység - Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Közkönyvtári
Tevékenység.”
3. Az alapító okirat 4.4. pontjából a táblázat 4. sora:
4

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. június 25. napján

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
12

Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetvóbe foglalásaa"
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 út 124.

2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 10. 01.
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 gyarapítása,
nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
4.2.
1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
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.
1
2
3
4.5.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044
Könyvtári szolgáltatások
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Határ Győző Városi Könyvtár alaptevékenysége
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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.
1

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
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 2015. március 26. napján kelt, VI. 1778-3/2015. okiratszámú alapító okiratát visszavonom.
Gyomaendrőd, 2015. június 25. napján

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár stratégiai tervének jóváhagyása"
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 a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtár1 2 i ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1)
bekezdés d) pontja alapján jóváhagyja a Határ Győző Városi Könyvtár 2015-2019 időszakra vonatkozó stratégiai
tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Módosítások jegyzéke
Dátum

Oldalszám

Módosítás

2

A stratégiai tervezés alapjai
A tervezés célja
A könyvtárak működését több tényező befolyásolja: a szakmai változásokon
kívül az intézménynek alkalmazkodni kell a társadalom, a gazdaság, a technikai
környezet folyamatos változásaihoz is. Ebben a helyzetben olyan válaszokat kell adni
a környezet kihívásaira, amely elősegíti az intézmény céljainak megvalósítását. Erre
megfelelő eszköz a stratégiai terv elkészítése, amelyben a külső változások
figyelembevételével, a saját lehetőségek összevetésével a könyvtár megfelel a vele
szemben támasztott igényeknek, hogy megvalósíthassa küldetését. A stratégiai
szemlélet kialakításával, megvalósításával a könyvtár alkalmazkodni tud a
társadalomban, a gazdasági életben történő változásokhoz, ezáltal olyan dinamikus
intézménnyé válik, amely tevékeny alakítója és nem tétlen szenvedője a
változásoknak.
A stratégiai terv a könyvtár küldetésnyilatkozatára és jövőképére épülve a
külső és belső környezeti elemzés, valamint a könyvtárhasználói felmérés
figyelembevételével, a munkatársak teljes körének közreműködésével készült.

A könyvtár bemutatása
A Határ Győző Városi Könyvtár 2008. szeptember 1-én jött létre, jogelőd
intézményei - a gyomai és az endrődi könyvtárak- összevonásával. A gyomai
könyvtár 1949-től, az endrődi 1952-től állt a lakosság szolgálatában. Ez idő alatt a
könyvtárak sokszor költöztek (a gyomai könyvtár csak a Kossuth úton 4 cím alatt is
működött!), különböző társulási formákban működtek. A gyomai könyvtár 1951-52ben körzeti könyvtárként is működött, 5 körzet tartozott hozzá. 1952-től 1966-ig járási
könyvtár is volt. 1966-ban szűnt meg a gyomai járás, ezzel a könyvtár a szarvasi
járási könyvtárhoz került. Ez idő alatt az endrődi könyvtár községi könyvtárként
működött.
A két település (Gyoma és Endrőd) egyesítése 1982-ben történt. 2 évig még
nagyközségként működött. A könyvtárakat 1983.január elsején egyesítették ezért a
Gyomaendrődi Nagyközségi könyvtár címet viselte. A székhely a gyomai
könyvtárban volt (B típusú), fiókkönyvtár lett az endrődi (C típusú). Az intézmény
gazdálkodási helye is megváltozott: 1982-től a Katona József Művelődési Központtal
egy bankszámlán, de külön szakfeladaton gazdálkodott, itt végezték a könyvelést. A
gyomai könyvtár ez idő alatt is a szarvasi járási könyvtárhoz tartozott.
1984-1989 között - a várossá válásig (1989) - "városi jogú nagyközség"-i
ranggal működött a település, emiatt a könyvtárnak is be kellett venni a nevébe a
titulust. 1984-ben még egy szervezeti változás történt: megszűntek a járások.
Visszaalakították a régi körzetet (Endrőd, Gyoma, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya), a
körzet központja ismét Gyoma, a könyvtáraké a gyomai könyvtár lett. Ez a körzeti
felosztás 1990-ig, az önkormányzatok megalakulásáig működött. 1989 -1995 : Városi
Könyvtár Gyomaendrőd 1991-től önállóan gazdálkodhatott. 1996-ban rövid életű
újabb változás következett be: Városi Könyvtár Közösségi Ház és Tájház
Gyomaendrőd néven működött a könyvtár. A központ az endrődi könyvtár lett,
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amely egy épületben helyezkedett el a közösségi házzal. Az endrődi tájház közelsége
okán lett része az összevont intézménynek. A könyvtár önállóan gazdálkodott.
1997-ben a két könyvtárat illetve az összevont intézményt szétszedték. A
gyomai könyvtár részben önálló intézményként városi könyvtárként működött
tovább. Az endrődi könyvtár a régi helyén maradva ellátta a településrész könyvtári
feladatait, egyúttal iskolai könyvtár is lett, szakfeladaton működött, Rózsahegyi
Könyvtár néven a településrész általános iskolájához csatolták. 2000-ben felújították,
nagyon szépen sikerült, valódi kis „ékszerdobozzá” vált. A gyomai könyvtárban csak
kisebb felújítások voltak, az épület sok helyen beázott, fűtése, világítása alacsony
színvonalú volt, a padozat betonja porlott, lyukak keletkeztek benne, a pvc borítás
feltöredezett. A két könyvtár gyakorlatilag tíz évig működött egymástól teljesen
függetlenül. 2008-ban született meg a képviselő-testületi döntés, hogy a könyvtárakat
összevonják.
2008. szeptember 1-től kezdődött a közös könyvtár életének új fejezete. A
városi könyvtár felvette Határ Győző nevét, az endrődi könyvtár fiókkönyvtárként
működött tovább. Sokat profitált egymásból a két könyvtár, hamar kialakult és
érzékelhetővé vált a közös irányítás pozitív hatása. 2009-ben a fiókkönyvtár felvette
Tímár Máté nevét. 2009-ben nagyon jelentős fejlesztés történt TIOP pályázat
megvalósításával: számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlására nyílt lehetőség.
2010-ben az erre épülő TÁMOP pályázatból honlapjai (felnőtt és gyermek) lettek a
könyvtárnak, létrehoztuk a Gyomaendrődi Közös katalógust, amelyben helyet
kaptak az iskolák könyvtári állományai is. Rengeteg programot valósítottunk meg,
továbbképzéseken való részvételre nyílt lehetőség. Még nem járt le az-az időszak,
amikor két munkatárs bérét is jelentős összeggel támogatta a pályázat, amikor
érthetetlen és indokolatlan döntések- elnapolások-elhalasztások sorozata indult meg.
Az endrődi könyvtár bezárását –egy éven belül- megszavazta a képviselő-testület,
majd visszavonta, később nem engedte annak ellenére sem, hogy drasztikus
létszámcsökkentéssel eljutott odáig a könyvtár, hogy a két telephely működtetésére 1
fő 8 órás és két 4 órás dolgozó volt, harmadára csökkentett költségvetéssel. A
könyvtárba hónapokig már újság sem járt.
A tragikus helyzetet a képviselő-testület a könyvtárak egy, új helyre való
költöztetésével kívánta megoldani. A könyvtárak 2013 februárjában költöztek az 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz. alatti Városháza épületének földszintjén kialakított
új könyvtárba, ezzel megszűnt az endrődi és a gyomai könyvtár. A dolgozói
létszámot március 1-től egy fő nyolcórás új dolgozóval bővítették, majd 2014.
április1-től a két 4 órásra csökkentett munkaidejű dolgozónak emelték az idejét 6-6
órára, közben a 4 órás informatikus álláshelyet az év február 1-től elvették. Az új
helyen részben jó körülmények között működik a könyvtár. A tér egy része világos,
jól átlátható, megfelelő méretű. Ezzel szemben egy része, kifejezetten sötét, rosszul
fűtött. Az egész épületre jellemző a nyári hőség, hiányzik a klíma. A látogatottság
erősen
visszaesett,
drámai
csökkenés
mutatkozik
az
iskolások
könyvtárhasználatában, csoportos igénybevételben. Nagyon jelentősen csökkent a
kölcsönzött könyvek darabszáma.
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A könyvtár a kihívásokra erősebb kommunikációs fellépéssel, a honlapok az
internet egyéb lehetőségeinek jobb kihasználásával, újabb programok, rendezvények
szervezésével igyekezett válaszolni.
A könyvtár működése
A Határ Győző Városi Könyvtár működése 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
sz. alatt történik. A közkönyvtár, működő, nyilvános, önkormányzati fenntartásban,
részben önállóan gazdálkodik. A könyvtár alapterülete: ~ 400 m².
A Kulturális törvény alapján meghatározott feladatok
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő célok közzé tétele
- a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és
rendelkezésre bocsájtása
- tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól
és szolgáltatásairól
- más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésének biztosítása
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- elektronikus könyvtári dokumentumok elérésének biztosítása
- a könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában
- az oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés segítése
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok
szervezése
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységgel hozzájárulni az
életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez
A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. A könyvtár vállalkozói
tevékenységet nem folytat.
Ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalma
- dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás
- könyvtár és dokumentum használat biztosítása
- információ a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról, könyvtár használatról,
irodalomkutatás, elektronikus katalógus
- információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről
- könyvtárközi kölcsönzés
- helytörténeti dokumentumok feldolgozása, közzététele
- könyvtári honlapok működtetése, tartalomkészítés, közzététel
- számítógép és internet használat biztosítása
- számítógép és internet használathoz segítségnyújtás
- Gyomaendrődi Hírmondó lapszerkesztés
- kapcsolattartás és adatszolgáltatás, sajtónyilvánosság
- nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés
- rendezvények szervezése, rendezése
- IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése
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A feladatok ellátása az alapító okiratban és az SZMSZ-ben foglaltak szerint
történik. A könyvtár a fenntartó által jóváhagyott munkaterv és beszámoló alapján
működik. A szervezeti struktúra egyszerű, mindenkinek végeznie kell minden
szakmai feladatot, külön részlegek, csoportok nincsenek.
Hétfőtől- Péntekig

9-17

Szombaton

9-12
A könyvtár nyitva tartása

A könyvtár, tanítási időszakban - szeptember-június szombatonként. Nyári és téli szünetet 4-5 munkanapot érintően tart.

tart

nyitva

A könyvtár állománya, eszközei
Dokumentum típus

db

Könyv
Időszaki kiadvány
Nyomtatvány, kézirat
Hanglemez
CD
CDR
DVD
Fotó
Összesen db
Értéke eFt

32958
225
240
789
58
12
461
1360
36.103
38.752

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

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

A könyvek nagy részét internetes vásárlással, lehetőleg szállítási költség
nélkül szerezzük be. Árengedményes akciók alkalmával, illetve az érdekeltségnövelő
támogatás megérkezése után, nagyobb összegben is beszerzünk. Ajándékok: NKA,
Márai-program, Nemzeti Könyvtár, illetve magánszemélyek. A gyarapodást növelik
a folyamatosan beleltározásra kerülő helytörténeti jelentőségű dokumentumok:
folyóiratok, cikkek, kisnyomtatványok, fotók, kéziratok, gépiratok. Csekély mértékű
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a köttetés, elsősorban ezek is helytörténeti dokumentumok. A folyóiratok választékát
bővíti az NKA program.
Év
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

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

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

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

Látogatottság alakulása néhány év viszonylatában I.

Személyes használat
- ebből internet
- ebből 14 éven aluli

2008
14108
2539
7002

2009
19519
3361
10684

2010
20099
6409
11826

2011
23215
10608
11141

2012
22260
8326
9992

2013
10412
1872
3209

2014
12552
2101
3287

Látogatottság alakulása néhány év viszonylatában II.

„aranyfonál” mesemondóverseny (5 nap)
Könyvbemutató
Rendhagyó irodalomóra általános iskolásoknak (alsós és felsős)
Költészet Napja szavalóverseny (2-3 nap)
SZÖVEGELŐ levelezős és verseny (5 alkalom) és döntő (2 alkalom)
Kiállítás
Rózsahegyi Napok – kapcsolódó rendezvény
Népmese Napja
Internet Fiesta
Őszi Könyvtári Napok
Határ Győző sírjának látogatása
Állandó programok

A könyvtár honlapjai, digitalizálás, közzététel
A rendkívül munkaigényes, de annál hálásabb és népszerű szolgáltatás, a
könyvtár honlapjainak működtetése. A folyamatosan elhelyezett tartalmakkal
kimagasló látogatottságot eredményeznek.
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára
korlátozástól mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét. A könyvtár jó
kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni: önkormányzati
intézményekkel, civilszervezetekkel, a megye könyvtáraival. A Német Nemzetiségi
Önkormányzattal együttműködési szerződésünk van.
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A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A könyvtárosok
tagjai a MKE Békés megyei tagszervezetének. Díszpolgári címekhez,
Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetéshez készítünk ajánlást, illetve támogató
nyilatkozatokat.
A Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztése a könyvtár feladata, jelentős
energiát, időt lekötő és sok türelmet igénylő munka.
A könyvtár honlapjának látogatottsága továbbra is kiemelkedően magas. A
nyilvánosságra hozott tartalmak széles körben, nagyszámú érdeklődőt vonzanak.
Összesített statisztikai adatok

2013

2014

14334

14207

13688

2

2

1

1

560

560

560

400

400

6

6

6

5

6

6

44

49

49

49

33,5

43

43

Leltárba vett állomány, db

2 313

1 597

4130

1743

2340

949

1751

Vásárolt dokumentumok db száma

2231

1575

1491

1209

503

541

1263

2 952

2 818

3733

2528

1150

2175

2368

43 730

38 199

41801

39210

41239

36418

36103

Kurrens folyóiratok, címeinek száma

111

130

118

118

108

83

106

Kurrens folyóiratok példányok száma

136

150

147

148

118

87

111

Számítógépek száma összesen

3

6

19

19

19

17

17

-

3

6

19

19

19

17

17

Gyomaendrőd népessége fő

2008

2009

14 972

14 777

14702

14479

2

2

2

560

560
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Szolgáltató helyek száma
Alapterület, nm
Heti nyitva tartó napok száma
Heti nyitva tartó órák száma

Állománygyarapításra fordított összeg,
eFt
Állomány (db) összesen, december
31-én

Internetes számítógépek száma

Könyvtáros, fő /teljes munkaidőre
átszámítva
Egyéb alkalmazott, fő /teljes
munkaidőre átszámítva
Fenntartói támogatás eFt
Regisztrált használó fő

2010

2011

2012

5/5

5/5

5/5

5/5

3/2

4/3

3,5

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1,5

2/1

1/0,5

0

28060

22978

20060

22346

20631

20122

15910

1810

2350

2814

3379

3174

2697

2594

-

Ebből újonnan regisztrált fő

214

428

535

752

646

426

312

-

14 éven aluli regisztráltak fő

710

833

945

1124

1108

1098

1025

14 108

19 519

20099

23215

22260

10412

12552

2539

3361

6409

10608

8326

1872

2101

Személyes használat, alkalom
-

Ebből internet használat, alkalom
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-

Ebből 14 éven aluli

7 002

10 684

11826

11141

9992

3209

3287

Látogatottság havi átlaga, fő

1176

1626

1675

1936

2023

867

1046

Kölcsönzés, összesen, db

58 926

43 556

41734

64443

74199

18498

15365

-

12 657

12 669

11151

7457

13016

2219

2475

Helyben használt dokumentum, db

30 529

44 137

55813

93248

92444

41782

45191

-

15 091

23 610

27173

11641

32615

7202

7486

32

40

68

112

30

45

-

-

40669

Ebből 14 éven aluli, db

Ebből 14 éven aluli, db

Csoportos látogatások
Honlap, OPAC
Könyvtárközi kölcsönzés, kapott kérés,
db
Könyvtárközi küldött kérés, db

5

2

5

77

64

93
664771
7

64

730324 1262536 1564630
4

38

1
30

1
9
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Küldetésnyilatkozat
Küldetésünk, hogy integráltan közvetítjük a hagyományos, az elektronikus és
digitalizált formában megjelenő információkat. Legelső elérési pontként
összekapcsoljuk a város lakosságát a hazai könyvtári rendszerrel.
Mindenki számára biztosítjuk a nyilvános és szabad információszerzést, a
dokumentumokhoz való jutást. Tevékenységünkkel támogatjuk az oktatást, az
ismeretszerzés bármely formáját és az egész életen át tartó tanulást. Közösségi
térként szerves részét alkotjuk városunk kulturális életének. Támogatjuk az olvasás
népszerűsítését, és az olvasástanulást- tanítást.
Gyűjteményünk folyamatos bővítésével, korszerű szolgáltatásokkal,
programokkal minőségi színvonalon szolgáljuk felhasználóink igényeit. Építjük és
ápoljuk partnerkapcsolatainkat. Törekeszünk az esélyegyenlőség biztosítására a
hátrányos helyzetűek ellátásában.
Segítjük a helytörténeti jelentőségű kulturális és néprajzi hagyományok,
természeti értékek, gazdasági és társadalmi folyamatok kutatását, megismerését,
közzétételét.

Jövőkép
A közeljövőben, a város könnyen megközelíthető helyszínein nyújtjuk
szolgáltatásainkat. Új épületeink akadálymentesítettek, a szolgáltatásoknak
megfelelően kialakítottak. Fizikai közelségben partnerintézményeinkkel, látogatóink
kényelmét, és igényeit előtérbe helyezve végezzük munkánkat a minőségi
követelmények szellemében, a használói szuverenitás figyelembe vételével.
Meghatározó, vezető szerepet töltünk be az információs és kulturális
intézmények között. A civilszervezetek működésének nemcsak közösségi terét
biztosítjuk, hanem részt veszünk tevékenységük koordinálásában is.
Hagyományos könyvtári funkcióinkkal, a település történelmi, kulturális, és
természeti értékeiről készült dokumentumok megőrzésével, digitalizálásával és
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közrebocsátásával erősítjük szerepünket a város életétben. Szolgáltatásainkkal
virtuálisan is látogatóink rendelkezésére állunk.
Korszerű, folyamatosan gondozott és több szempontúan feltárt a
gyűjteményünk. Integráltan, korlátozástól mentesen közvetítjük a hagyományos és
digitális formában megjelenő információkat, a könyvtári és tájékoztatási
szolgáltatásokat.

Helyzetértékelés
SWOT analízis
ERŐSSÉGEK
- hagyományokkal rendelkező, ismert
intézmény
- része a város kulturális rendszerének
- minőség iránti elkötelezettség
- a gyűjteményében érvényesülnek a
használói igények
- ingyenes beiratkozás
- a szolgáltatások a felhasználói
igényeket tartják szem előtt
- integrált
könyvtári
szoftver
használata
- az informatikai fejlesztés irányában
elkötelezettség
- számítógép és internet használat
biztosított
- népszerű és sokféle rendezvények
- folyamatos
kapcsolattartás
és
kapcsolatépítés
- együttműködés a fenntartóval, más
intézményekkel,
- szoros együttműködés az oktatási
intézményekkel
- webes
megjelenés,
honlapok
látogatottsága
- helyi adatbázis építése
- a helytörténeti anyagok feldolgozása
- tágas, jól karbantartott, gondozott
terek
- udvarias, toleráns viselkedés
- munkatársak
szakmai
felsőfokú
végzettségűek
- együttműködő, azonos értékrendet
valló közösség
LEHETŐSÉGEK
- a használói igények változása
- az iskolai könyvtárakkal való

-

-

-
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GYENGESÉGEK
épület elhelyezkedése
a könyvtár nem klimatizált
a könyvtár egy része rosszul
megvilágított, hideg
a látogatottság, a könyvtárhasználat
csökkent
csökkent
a
kölcsönzött
dokumentumok db száma
hiányoznak a szolgáltatásfejlesztéshez
szükséges elemzések, a használói
igényfelmérések, mutatók
hiányos a szolgáltatásfejlesztéshez
szükséges humánerőforrás
informatikus álláshely hiánya
csökken az állománygyarapításra
fordítható keret
az önkormányzat nem biztosít forrást
az állománygyarapításra
továbbképzéseken való részvétel nem
megoldott
munkatársak számítógépes ismeretei
részben hiányosak
technikai eszközök hiányoznak
a marketing és PR tevékenység
hiányos

VESZÉLYEK
a könyvtár épületének elérése
az
iskolás
csoportok
kevésbé

-

szorosabb együttműködés
a
minőségirányítás
kidolgozott
gyakorlata
Minősített könyvtári cím elérése
PR és marketing tevékenység
pályázatok
partneri kapcsolatok
szponzorálás, támogatás
web alapú lehetőségek
mobil alkalmazások
civil szervezetek igényei
együttműködés lehetősége kulturális
intézményekkel, civilszervezetekkel
új épület
fenntartó igényei
honlap

-

-

-

látogatják a könyvtárat
felhasználói szokások erős, gyors
ütemű változása
szolgáltatások egy részében
konkurencia van
anyagi
lehetőségek
folyamatos
szűkülése, a finanszírozás csökkenése
dokumentumok
gyors
avulása
elhasználódása, rossz minőségben
kiadott könyvek
kevés pályázati lehetőség
IKT eszközök gyors avulása
média
elszívó
hatása,
kommercializálódás, érdektelenség,
fásultság növekedése
szociális hátrányok növekedése, a
kultúrától való elfordulás
országos könyvtári stratégia hiánya
ágazati hiányosság, gyengeség

PGTTJ analízis
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek
egyesülésével jött létre. A több száz éves múltra visszatekintő települések földrajzi
közelségük, a családi és gazdasági kapcsolatok erős kötődése és az akkori politika
nyomására egyesültek. A város a Hármas-Körös bal partján, annak árterületén
fekszik. Az 1710-es években az újratelepülés közvetlenül a folyómeder szélén lévő
mintegy 10 hektár kiterjedésű magaslaton indult meg. A város belterületének
mintegy 80 %-a 85 méterrel a tengerszint felett fekszik. A csapadékviszonyokra az
évi 500 mm-es átlag a jellemző, az ország legszélsőségesebb éghajlatú részéhez
tartozik. A több mint harmincezer hektáros külterület az egyik legnagyobb külterület
a megyében. Jelentős iparral nem rendelkezik.
Az 1989. március 1-től városi rangot nyert a település, 2013. január 1- től járási
központként működik. A legnagyobb munkaadó az önkormányzat, amely a
gyermekjóléti, oktatási, szociális, egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt
megélhetést és ellátást a város és térsége lakosságának. A városon a 46. számú főút és
a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad keresztül. A kiváló közlekedési adottságok,
a befektetőknek kínált lehetőségek és feltételek, a vendéglátás, pihenés és szórakozás
változatos kínálata vonzóvá tehetné a várost a gazdasági élet szereplőin túl a
szabadidejüket eltöltő vendégek számára is.
Értékek
Gyomaendrőd egyedülálló természeti és kulturális értékekkel rendelkezik.
Háborítatlan, érintetlen természeti környezet: a Hármas-Körös, valamint a holtágak
növény- és állatvilága országos és nemzetközi hírű. A folyó nyugodt folyású,
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víztükre mintegy 100 méter széles, átlagosan 6 méter mély, vize az országban az
egyik legtisztább. A holtágak fürdésre, horgászatra és vízi sportokra is alkalmasak.
Az Erzsébet ligetben található a Liget Fürdő, melynek 62 Celsius-fokos
gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. Igazoltan jó hatású az idült
reumatikus, köszvényes bántalmak, az isiász, az izom- és idegfájdalmak ellen. A
fürdő szolgáltatásai: balneoterápiás és fizioterápiás kezelés, szauna, szolárium,
masszázs. A strand feszített víztükrű úszómedencéi, a gyógyfürdő és fedett uszoda,
gyógyászati szolgáltatások, kemping és panziók várják a vendégeket.
A látnivalók mellett sok érdeklődőt és kiállítót vonzanak az évente
megrendezésre kerülő gasztronómiai események, a Sajt- és Túrófesztivál, a
Paprikáskrumpli -és Halfőző versenyek. Nyaranta a Volkswagen bogarak országos
találkozójára kerül sor. Hazai és külföldi festőművészek, grafikusok és szobrászok
alkotnak a gyomaendrődi művésztáborban.
Oktatás, nevelés
Gyomaendrődön három általános iskola működik. A gyomai településrészen a
Kis Bálint Általános Iskola, a két településrész között a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Óvoda, az endrődi részen pedig a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Kollégium, amely a Csárdaszállásról bejáró felső tagozatos diákok
oktatását is ellátja. Kis Bálint Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola 2013. január 1. nappal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyomaendrődi Tankerületének fenntartásába került. Az oktatási vagyon
működtetője továbbra is Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium - amelyben szakközépiskolai
és szakiskolai képzések mellett érettségire épülő szakképesítéseket is lehet szereznifenntartója a Földművelésügyi Minisztérium. Az intézmény fő oktatási területe a
mezőgazdaság, de oktatnak egyéb – főleg könnyűipari - szakmákat is (kereskedelem,
környezetvédelem, turisztika, vendéglátás, informatika, stb.)
A korábban Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola néven működő
gimnázium 2014 őszétől a katolikus egyház fenntartásába került. Összevonták a
katolikus általános iskolával, új nevük: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium. Intenzív nyelvi előkészítő évfolyam, emelt szintű
évfolyam, rendészeti és turisztikai fakultáció választható a négy évfolyamos
általános gimnáziumi képzés mellett.
A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola feladata, hogy a művészetoktatás
tantervi programja segítségével kibontakoztassa a művészi képességeket, a
tehetségeket. Az intézményben képzőművészeti, zeneművészeti, táncművészeti és
színművészeti tagozaton folyik az oktató munka.
A városban az oktatást segíti a pedagógiai szakszolgálat, ezen belül működik
nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás is.
A városban működő bölcsődék (köznevelési megállapodás alapján)
 Szivárvány Gyermekkert Vásártéri Ltp.
 Gyermekliget Selyem út 101.
A városban működő óvodák (köznevelési megállapodás alapján)
 Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktató Kht. Vásártéri Ltp.
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 Gyermekliget Óvodai Oktató Kht. Selyem út 101.
 Tulipános Óvodai Oktató Kht. Polyákhalmi út 1.
Közös önkormányzat fenntartásában:
 Százszorszép Óvoda Kossuth u. 7.
 Margaréta Óvoda Jókai út 4. sz.
 Csemetekert Óvoda Blaha u. 8.
 Napraforgó Óvoda 5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 23.
Művelődés, kultúra
Az önkormányzati fenntartásban működik a Közművelődési- Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézmény. Székhelye a Kossuth út 9. szám alatt található: Katona
József Városi Művelődési Központ, telephelyei: Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény (Sugár út 18- 20. sz.), Endrődi Népház (Blaha Lujza út 21.), Gyomai
Tájház és Alkotóház (Zrínyi Miklós út 2.) Rendezvényeknek, kiállításoknak, közéleti-,
közérdekű összejöveteleknek, gyűléseknek, tanfolyamoknak színhelye. Helyet
biztosít civil szervezeteknek, magán bérlőknek is. Az intézmény a városi ünnepségek
szervezője.
A tájházak a népi kultúra és egyes szakmák gyűjteményeinek
kiállítóhelye. Aktív szerepet vállalnak a népi kultúra terjesztésében,
megismertetésében.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért – amely
önkormányzati fenntartásban működik- a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
és a Városi Képtár működtetésével képzőművészeti kiállítóhelyet tart fenn. A
képtárban állandó tárlatként megtekinthetők Vidovszky Béla festményei és
személyes emlékei, Corini Margit festményei, Illéssy Péter grafikái és festményei
valamint Pásztor János szobrai. Évente négy-öt időszaki tárlatot rendeznek.
A Kner Nyomdaipari Múzeum - Magyarország egyetlen nyomdaipari
múzeuma – magán múzeum. 2009 óta csak időszakosan látogatható.
Látnivalók Gyomaendrődön
 Jézus Szíve Katolikus Templom
 Szent Imre Katolikus Templom
 Evangélikus templom
 Református templom
 Erzsébet liget, hársfa sor, szelídgesztenye fák, holtágak és a Hármas-Körös
és ártere
 Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum
 Gyomai Tájház és Alkotóház
 Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
 Kner Nyomdaipari Múzeum
 Emlékművek, terek, a volt Városháza épülete
 Liget Gyógyfürdő
 Lélekkel a Körösök mentén vallás- és ökoturisztikai látogató elemek
 Pájer strand és kemping
 gyomai szabad strand
Sport, kikapcsolódás
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Városunkban több sportszervezet működik, a sikersportágak: kajak, judo,
gyermeklabdarúgók, női kézilabda, atlétika, gyermekúszás. Az utánpótlásnevelésben nagy szerepe van az iskolákban működő diáksport egyesületeknek is. A
Varga Lajos Sportcsarnok alkalmas sportesemények (kispályás foci, kézilabda,
kosárlabda, röplabda meccsek) lebonyolítására, valamint kulturális iskolai
események megrendezésére. Nagy sikereket érnek el táncsport egyesületek, valamint
a népi tánc együttes.
Politikai tényezők
Az Európai Unió tagállamaiban nemzeti szinten történik a könyvtárak
működésének szabályozása, de egységes alapelvek határozzák meg a fejlesztések
irányvonalát. Az Európai Unió kiemelt figyelmet szentel az európai információs
társadalom felépítésére. A könyvtári minőségirányítás bevezetése szempontjából
fontos az EU-konform szolgáltatások meghonosítása; a minőségi szemlélet
megjelenése és alkalmazása.
A politikai tényezők azok a szándékok, amelyek a kultúra, ezen belül a
könyvtárügy területén az információ és az információszolgáltatás számára prioritást
jelentenek: a szaktörvényeket, kormányzati programokat és a megvalósításhoz
szükséges forrásokat.
A városban több nagy pártnak van alapszervezete, tagságuk létszáma a város
összlakosságágnak csak töredéke, az emberek fásultak, kiábrándultak. Ezzel
szemben, a helyi közéletében bizonyos civil szervezeteknek jelentős szerepe van.
Jelentősebb civilszervezetek: Körösök Vidékéért Egyesület, Endrődiek Baráti Köre,
Szülőföld Baráti Kör, Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa, tánc-és
sportegyesületek, GYÜSZ-TE. Az oktatási, kulturális és sport területek
intézményeinek együttműködése egymással és a különféle civil szervezetekkel
esetleges, szervezetlen.
A 2014-es önkormányzati választás után átalakult a 12 főből álló képviselőtestület összetétele:
a polgármester és 5 fő Körösök Vidékéért Egyesület
3 fő KDNP
2 fő FIDESZ
1 fő MSZP
A városban két nemzetiségi (cigány és német) önkormányzat is működik – a
könyvtár állományának gyarapítása során figyelembe veszi a városban élő
nemzetiségek jelenlétét. Közülük a német kisebbségi önkormányzattal épült ki
szorosabb kapcsolata a könyvtárnak.
A könyvtár a helyi önkormányzat fenntartásában működik, követi a fenntartó
elvárásait. A könyvtár életében meghatározó, hogy az önkormányzat mennyire
könyvtárbarát, könyvtárpártoló. A könyvtár párt-és politikamentesen működik. Két
bizottság: az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőséi Bizottság
és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
(költségvetés) tárgyalja a könyvtárral kapcsolatos előterjesztéseket, amelyekről a
képviselő-testület dönt.
A könyvtár a helyi értékek gondozása és közzététele kapcsán mind az itt
élőkkel, mind az elszármazottakkal kapcsolatban van, ez a tevékenység a nemzeti és
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helyi értékek és érdekek jelentőségének megerősítését szolgálja. Szolgáltatásai és
rendezvényei a település mindennapi életének szerves részét jelentik, munkáját a
segítő szerep is jellemzi.
A 2014 őszén megválasztott képviselőtestület a város ésszerűbb és
gazdaságosabb működése érdekében változásokat és átszervezéseket tervez, ezek
most körvonalazódnak és érinthetik a könyvtárat is.
Gazdasági környezet
Magyarországon a rendszerváltást követő gazdasági és pénzügyi válság
időszaka után megfigyelhetővé váltak olyan tendenciák, melyek a társadalom
szegmentálódására utalnak. A szegénység és társadalmi kirekesztettség generációk
közötti újratermelődésének felerősödése nyomon követhető. 2009 óta bekövetkezett
változások is erősítették ezeket a folyamatokat, mivel az amúgy is sérülékeny
társadalmi csoportokat érintették negatívan.
2009 és 2012 között Magyarországon jelentősen nőttek a jövedelmi
egyenlőtlenségek, és nőtt a relatív jövedelmi szegénységben élők aránya. 2012-ben a
teljes népességen belül 17% volt azok aránya, akiknek háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladta meg a havi 66 ezer forintot.
2007-2013 között Békés megyében a gazdasági aktivitás tartósan a régió és az
ország átlagánál kedvezőtlenebbül alakult. Az országos munkanélküliségi ráta 7,5%,
Békés megyében 7,7%, melyet 3 százalékponttal meghaladja a gyomaendrődi
mutatószám.
Városunk múltját és jelenét tekintve meghatározó a mezőgazdasági termelés.
Földterülete az Alföld része. Jó minőségű, országos viszonylatban is értékes
termékeny talaj jellemzi, mely elsősorban a szántóföldi növénytermesztésnek és a rétlegelőgazdálkodásnak kedvez.
Gyomaendrőd területe 303944081m². Ebből belterület 11432700 m², külterület
282956553 m², zártkert 9854828m². Ezen a területen elsősorban őstermelők
gazdálkodnak. A városban három mezőgazdasági szövetkezet működik. Az
őstermelők száma csökken, viszont az egyéni vállalkozók száma emelkedik. A
szűkülő lehetőségek miatt sokan kényszer vállalkozókká lesznek.

2011

2012

2013

önálló vállalkozók
száma

1858

1878

1925

mezőgazdasági
vállalkozók

1171

1198

1242

999

1041

757

regisztrált őstermelők

Vállalkozók számának alakulása
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művelési
ág

erdő
fásított
terület
gyep
(legelő)
gyep (rét)
gyümölcsös
kert
kivett
nádas
szántó
szőlő

Földrészlet statisztikai művelődési áganként
legkiösszes
sebb
alrészlelegnagyobb
földrészletek
alrészlet
alrésztek
alrészlet
száma
terület
let
száma
terület (m²)
(m²)
terület
(m²)
273
310
11386647
109
644118

átlagos
alrészlet
terület
(m²)

3

3

5760

671

4370

1920

455

585

22765028

9

523141

38915

11
302
2521
10112
24
6274
25

13
307
2522
10401
25
10064
25

230606
643388
2435462
35544597
215308
230697228
20057

809
136
151
2
484
15
278

109993
60289
14380
397999
28213
1003250
2166

17739
2096
966
3417
8612
22923
802

36731

A földterületek művelési ágankénti megoszlása

A gazdaságában az ipar soha nem volt számottevő. Bár a könnyűipar egyes
ágai meghonosodtak, de a rendszerváltás után sorra megszűntek. A nagy múltra
visszatekintő Kner Nyomda - a nyomdaipar rangos képviselője- évek óta egyre
nehezebb a működése, dolgozóinak létszáma erősen csökkent. Az ipar alakulását
segíthetné az ipari park, és az inkubátorház. A város és az ipari park előnye a
villamosított vasútvonal jó megközelíthetősége, amelyet korszerűsítettek, így a
vonatok nagyobb sebességgel haladhatnak.

Működő
vállalkozások
száma (db)
Iparűzési
adósok
száma (db)
Kivetett
iparűzési adó
(eFt)

2008

2009

2010

2012

2013

2014

1 579

1 535

1 547

1 467

1 538

1 534

1597

1 535

1 547

1 467

1 538

1 534

NA

347 070

272 736

251 498

321 894

364 848

Működő vállalkozások és az iparűzési adó.

Az utóbbi években indult fejlődésnek a turisztika és idegenforgalom. A 2014ben elkészült a turizmusfejlesztési koncepció, mely a város természet adta
lehetőségeit kívánja a turizmus szolgálatába állítani.
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2008
Vendéglátóhelyek
száma (db)
Összes
szálláshely
férőhely (fő)
Kiskereskedelmi
szállásadó egység
(db)
Magán
szállásadóegység
(db)
Vendégek száma
(fő)

2009

2010

2011

2013

2014

82

85

83

NA

NA

81

729

996

988

NA

NA

442

13

17

17

NA

NA

20

NA

80

76

NA

NA

78

11 580

10 670

9 103

9 938

9 084

10 824

A vendéglátásban résztvevő vállalkozások a településen.

A vállalkozói aktivitás alacsony, egysíkú és erősen agrártúlsúlyos. Mindez
hatással van a lakosság munkaerő helyzetének milyenségére is. A munkaképes
lakosság száma: 9 645 fő. A regisztrált munkanélküliek négyhavi átlaga: 566 fő, mely
a munkaképes lakosok 5,8%-a.
ÉV

Létszám (fő)

2011
2012
2013
2014. máj 31.

150
224
499
563
Közfoglalkoztatottság alakulása

2007
1035
10,7
108
236
406

Regisztrált munkanélküliek
Munkanélküliségi ráta
1 évnél régebben nyilvántartott
Járadék típusú ellátásban részesül
Segély típusú ellátásban részesül

2010
1306
10,9
339
289
476

2012
1059
12,8
185
161
329

2013
1142
13,7
164
196
221

A szociális helyzet változásai 2008 és 2012 években

A közfoglalkoztatással átmenetileg megoldható a munkaerőpiac perifériájára
szorult személyek és családok megélhetési problémája. 2011. óta folyamatos a
létszámnövekedés, így a megszokott szociális programelemek mellett értékteremtő
és mezőgazdasági projektekkel is bővült településükön a közfoglalkoztatás.
Társadalmi tényezők
A megye lakossága 1870-ben, az első hivatalos népszámláláskor
megközelítőleg 285 ezer fő volt. A népesség száma 1941-ig növekedett, meghaladta a
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477 ezer főt, azóta folyamatosan, évtizedről évtizedre változó ütemben csökkent. Az
1970-es években a megye népességmegtartó képessége valamelyest javult. Az 1980-as
években újabb jelentős, több mint 25 ezer fős népességcsökkenés történt, amelyhez
szinte azonos arányban járult hozzá a természetes fogyás és a vándorlás negatív
egyenlege.
Az 1990-es évtized fordulatot hozott, mivel – a nemzetközi vándorlás miatt –
sok évtized után először nem népesség-kibocsátó volt a megye, hanem befogadó.
Ennek ellenére a megye ebben az évtizedben 14 ezer fővel fogyott - országosan a
legnagyobb arányban. Csökkent a termékenység, a nemek arányában folytatódott a
nőtöbblet irányába történő eltolódás.
2001 után még drasztikusabban emelkedett a fogyás egyre jelentősebb az
elvándorlás. 2011-ben már csak annyian éltek a megyében, mint a 19. század végén.
A megye népessége – a 2001. évi népszámlálás óta eltelt időszakban – jelentősen, 9,5
százalékkal, az országosan a legnagyobb arányban csökkent. A családok száma és
átlagos mérete és a háztartásban élő személyek száma is csökkent. Emelkedett a
népesség iskolázottsága, a nemek viszonylatában a nők képzettebbek.
Gyomaendrőd adatsorai azonosságot mutatnak a megye adataival. A
népességszám folyamatos csökkenése leginkább az elvándorlásból adódik, bár a
születések száma is csökken. Jelentős probléma a lakosság elöregedése, melyet
felerősít, hogy a településnek rossz a lakosságmegtartó ereje. A 2011-es
népszámlálási adatok alapján a megye legritkábban lakott járása a gyomaendrődi.
Míg a 2001-es adatok alapján 2001-ben a népsűrűség 1km2-re 50,6 volt, a 2011-es
adatok szerint ez 45 fő.

Állandó népesség
Lakónépesség
Évenkénti
születések száma

1980
18281
17811

1990
16764
16495

2001
15457
15381

2011
14181
13680

2012
14334
13784

2013
14207
13754

2014
13688
13572

19701979

19801989

19902001

2011

2012

2013

2014

873

846

78

113

113

114

2625

A népesség alakulása

Látható, hogy a lakosság számfogyása milyen nagy mértékű, hiszen a 2014. évi
adat az 1980. évinek 75%-a, vagyis a lakosság 25 %-a fogyott el 25 év alatt. Csökken
az évenkénti születések száma is, és magas az évenkénti elvándorlások száma.
2008

2009

237

2010

218

2011

178

2012

176

2013

101

2014

101

103

Elvándorlások száma
-14

2011
2001

1875
2408

15-39

4129
4958

40-59

3881
4341

60-69

1820
1675

70-

1975
1999

Összesen

13680
15381

Féri

Nő

6521 7159
7287 8094

A népesség korcsoport és nemek szerinti megoszlása (2011)

A korcsoport szerinti megoszlásban látható a jelentős fogyás a 14 év
alattiaknál. Megyénkben a nő-férfi arány az országosnál valamivel kiegyenlítettebb,
hiszen 2011-ben ezer férfira az országos átlagnál 8-cal kevesebb, 1098 nő jutott. Békés
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ezzel az értékkel a megyei rangsor középmezőnyében foglalt helyet. A
lakosságszámhoz viszonyítva nőtt az iskolázottság, a nők képzettebbek. A
gyomaendrődi érték ezzel teljesen azonos.
100 aktívkorúra jutó
-2

3-5

2011 285
2001 353

6-14

352
410

15-17

1238
1645

Összesen

476
760

gyermekk.

idősk.

23
65

45
26

2351
3168

100
gyermekre
jutó
időskorú

együtt

69
40

194
153

A 18 évesnél fiatalabb népesség kor szerint (2011)
Általános iskola
elsőt
1-7.
8.
sem

2011
2001

Középiskola
érettségi nélkül

érettségi

egyetem, főiskola

3187
3577

3085
2459

1177
898

142 1805 3514
191 3339 3976

A 7 évesnél idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
magyar

bolgár

cigány

horvát

német

örmény

román

szlovák

ukrán

arab

egyéb

11547

7

613

6

163

4

23

27

6

6

57

A népesség nemzetiség szerint (2011)

Katolikus

3466

Ebből

római görög
3458

7

református

evangélikus

Más
felekezetű

Vallási
közösséghez
nem tartozó

Ateista

Nem
válaszolt

1483

183

126

4644

170

3602

A népesség vallás, felekezet szerint (2011)
100 ht.-ra jutó

háztartások
száma

személy

foglalkozt.

családok
száma

5905
6444

226
276

84
123

3794
5510

2011
2001

100 családra jutó
összes
<15
gyermek
év

100 cs.-ra
jutó
családtag

281
282

100
103

48
54

A háztartások és a családok főbb adatai (2011)

2011
2001

1

2

3

4

5

1980
1648

személlyel
1834
1121
644
1863
1129
896

228
306

6-

1

2

3-

98
152

foglalkoztatott
1874
1206
214
1673
1163
217

A háztartások a háztartásban élők száma (2011)

Technológiai tényezők
Az információs technika fejlődése, nyomon követése, használatba vétele és
adása szinte megoldhatatlan feladat elé állít bennünket. Nem csak a hardver és
szoftver eszközök beszerzése, hanem az azokat használni tudó szakemberellátás és
azok továbbképzése sem megoldott.
Gyomaendrődön is jelentősen megnőtt az otthoni internet eléréssel rendelkező
háztartások száma. Valószínűsíthető, hogy a fejlődés útja az eddig csak a fiatalok
által preferált mobil internet használatának irányába tovább változik. Mint ahogyan
tapasztalható, hogy egyre több idősebb ember használja az internetet, vélhető hogy
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ebben is elmozdulás lesz. Gyomaendrődön a legszélesebb körnek, a legnagyobb
gépparkkal, a legolcsóbban a könyvtár tud számítógép és internet használatot
biztosítani.
A kormány Digitális Megújulás Cselekvési Terve (2010-2014) szerint a digitális
önbizalom és közbizalom megalapozásához és a generációk közötti digitális
szakadék csökkentéséhez elengedhetetlen, hogy a magyar társadalom lehető
legszélesebb rétegei számára hozzáférhetővé váljanak a legmodernebb
infokommunikációs technológiák és szolgáltatások is. A modern infokommunikációs
infrastruktúra és az azon közvetített tartalmak, szolgáltatások elérhetővé tétele már
rövidtávon is a lakosság életminőségének számottevő mértékű javulását
eredményezheti. Ebben a folyamatban a könyvtárak minden típusa jelentős
szereppel bír.
- Könyvtárunk integrált könyvtári rendszert használ, jelentősen gyorsítva a
munkafolyamatokat. Pontos munkavégzés esetén jelentősen növelhető a
szolgáltatás minősége. Az erre alapozott, személyre szabott
szolgáltatásfejlesztés lesz már nem csak a jövő, hanem a ma útja.
- Az eszközök fejlődése és a hagyományos internethasználat iránti igény
csökkenése miatt szükséges a vezeték nélküli (wifi) újbóli biztosítása, és a
mobileszközökre kidolgozott új szolgáltatások bevezetése.
- Egyre nagyobb teret nyer a digitalizált dokumentumok használata. Az
ilyen alapon nyújtott szolgáltatások felgyorsítják, kiszélesítik az
információhoz való hozzáférést.
- A szerzői jogi törvény betartása mellett kell létrehozni és szolgáltatni
ezeket a dokumentumokat, lehetőség szerint on-line eléréssel.
- A könyvtárak számára komoly kihívás az e-book iránti kereslet. Felmerül,
hogy ezt is be kell vonni a szolgáltatási körbe.
- Fontos feladat a digitális írástudás fejlesztésében (főleg az idősebb
korosztály körében) való szerepvállalás, valamint az elektronikus
ügyintézés lehetőségének biztosítása mind technikai, mind hozzáértő
szakemberek formájában.
- Elengedhetetlen a könyvtárak számára a fogyatékkal élők (mozgás- és
hallássérültek, vakok és gyengén látók, valamint értelmi sérültek) speciális
igényeit biztosító technikai eszközök biztosítása.
- Minőségirányítási szempontok szerint komoly elvárás a könyvtárak felé,
hogy munkafolyamataikat folyamatosan felülvizsgálják és az azokhoz
szükséges
technikai
berendezéseket
a
lehetőségekhez
képest
modernizálják vagy az új szolgáltatásokhoz új eszközöket vásároljanak.
- A jelenleg használt technológiák szinten tartása, az új, modern technikai
eszközök és a rájuk épülő szolgáltatások bevezetése nagy anyagi terhet ró
a könyvtárakra, amit egyáltalán nem tudnak megvalósítani.
A könyvtár irodai szolgáltatásai (fénymásolás, nyomtatás, spirálozás,) a
városban található könnyebben elérhető szolgáltatásokkal szemben nem
versenyképesek.
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Jogi tényezők
A könyvtár fenntartása, működése törvények, jogszabályok betartásával
történik. Az 1997. évi CXL. és az annak módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvények
alapvetően meghatározzák működését.
54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:
a) mindenki által használható és megközelíthető,
b) vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik és könyvtári szakembert
alkalmaz,
c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel,
d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva,
e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
f) statisztikai adatokat szolgáltat,
g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat,
h) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.
55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve
szervezi.
(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható,
internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét
lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel
ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.
(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
65. § (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár.
(2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
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A könyvtári törvény kimondja, hogy a könyvtárhasználat joga mindenkit
megillet, alapjog. A könyvtár közfeladatot lát el, és működése törvények által
behatárolt. A könyvtár, mint szervezeti forma intézmény, a feladat ellátása a
települési önkormányzat kötelező feladata.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, /azon belül pedig a Kultúráért Felelős
Államtitkárság/ törvényalkotó hatáskörében előkészíti a könyvtárak szabályozásáról
és finanszírozásáról szóló jogszabályokat, fejlesztési terveket, ajánlásokat,
javaslatokat dolgoz ki.
A könyvtárak működésében jelentőséggel bír még az Államháztartási törvény, a
költségvetési szerve könyvtárak jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény, a
helyi önkormányzatokról szóló törvény, és a foglalkoztatási szabályok is.
Könyvtárak munkáját segíthetik nemzetközi szervezetek irányelvei, országos
szakmai szervezetek iránymutatásai, valamint a szakfelügyelet. Jogi szabályozás
kapcsán beszélhetünk az intézményre vonatkozó szabályozásról, a belső
szabályozásról (pl. szakmai munkafolyamatok leírásai, munkaköri leírások,
könyvtárhasználati szabályzat, gyűjtőköri, adatkezelési, munkavédelmi, stb.), a
könyvtári jogszabályokról, a foglalkoztatási és a szerzői jogi szabályokról. A
könyvtárnak, melyet a település önkormányzata tart fenn, a helyi rendeletek,
szabályok betartása szintén kötelező feladata.
A könyvtárra, mint intézményre vonatkozó törvények, jogszabályok:
- 2008. évi CV törvény a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról
- Magyarország Alaptörvénye, 2010. április 25. (korábban Alkotmány) (2012.
január 1. hatálybalépés)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §.
(7) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség
helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (személyes adatok védelme, kezelésük)
- 3/2013. (II.14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári,
közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes
szabályairól
2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről (Államháztartási törvény): A települési önkormányzatok
kulturális feladataink támogatása: Könyvtári, közművelődési és múzeumi
feladatok támogatása - A települési önkormányzatot lakosságszám alapján
illeti meg a támogatás az Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben
meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A
támogatási összeg 10 %-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani.
- 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
- 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári,
közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes
szabályairól
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Könyvtári közfeladatot meghatározó egyéb jogszabályok
- 1992. évi LXVI. A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról: Ha
a címzett ismeretlen: kideríteni az olvasó új címét
az országos lakcímnyilvántartásból az olvasó neve és születési adatai
alapján kérésre ingyen: 25/2000. (IX. 1. ) BM rendelet
- Fizetési meghagyásos eljárás 2009. évi L.tv. (polgári perrendtartás)
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (2016. január 1-je után az
érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak 50 óra közösségi szolgálat
teljesítése kötelező. Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § 2. bekezdés)
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – 2014. március 15-től
lépett hatályba (pl. gyámság, kezesség)
Foglalkoztatási szabályok
- 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és
a
közgyűjteményi
területen
foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról
- 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti
munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
- -2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
Szerzői jogi szabályok
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló törvény 38. § (5)
bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság
egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel
módjának és feltételeinek meghatározásáról.
Könyvtári jogszabályok
- 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló
szabályzat kiadásáról
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről
- 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári
Minőségi Díj adományozásáról
- 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről
- 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes
kedvezményekről (diák: 50%, pedagógus ingyenes látogatás, de nem
mentesül a beiratkozási díj alól, a könyvtáros, levéltáros, muzeális int.
dolgozója ingyen)
- 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai
támogatásának 2014. évi szabályairól
- 2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
a (1997. évi CXL. törvény módosítása) fontos:
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o nyilvános könyvtár alapkövetelményei: vezetője felsőfokú szakirányú
végzettséggel rendelkezik, könyvtári szakembert alkalmaz;
o elnevezésében megjelenik a „könyvtár” kifejezés;
o nyilvános könyvtár alapfeladatai, hogy „a szolgáltatásait a könyvtári
minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.”
73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszerről
2004. évi CXXVII. a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

Célok megfogalmazása
Átfogó célok
Átfogó célnak tekintjük, hogy könyvtárunk töltsön be vezető szerepet a város
kulturális életében. Közösségi térként a használók igényének megfelelő minőségi
szolgáltatásokkal érjük el a lakosság minél szélesebb rétegét. Erősítsük információ és
kultúra közvetítő szerepünket. A minőségirányítás elveit érvényesítsük a
gyakorlatban, érjük el a minősített könyvtári címet. Tevékenységünket jellemezze a
partnerközpontúság, folyamatos fejlesztés, teljes elkötelezettség.

Kulcsterületek
1. Épület elhelyezkedése
Új épületek a város történelmi központjaiban, a gyomai településrészen a
kialakítandó kulturális centrum közelségében. Szolgáltató-barát belső terek,
korszerű berendezés, akadálymentesítés, energiatakarékos fűtés-világítás,
megfelelő technikai eszközök, a könyvtár szerepének erősítése a város
kulturális rendszerében.
Beavatkozások:
- folyamatos egyeztetés a fenntartóval
- tervkészítés
- belső terek és az állomány elosztása, elrendezése
- költözés megtervezése, lebonyolítása
- szakmai létszámnövelés
- változások kommunikálása
- összegzés, értékelés
2. Látogatottság növelése.
A könyvtár jelenlegi helyén jelentősen csökkent a látogatottság, a csoportos
használat, a kölcsönzött dokumentumok száma drasztikusan visszaesett.
Rendezvények látogatottsága is csökkent. Szükségessé válik az új helyszínek
adta lehetőségek optimális kihasználása.
Beavatkozások:
- partneri igények, elvárások folyamatos vizsgálata
- kapcsolat erősítése az iskolákkal, civil szervezetekkel

24

-

együttműködési lehetőség keresése más kulturális intézményekkel
a könyvtár adta lehetőségek folyamatos kommunikálása
kommunikációs stratégia készítése

3. Helytörténeti adatbázis.
A könyvtár meglévő helytörténeti dokumentumainak folyamatos feldolgozása
közzététele, bővítése.
Beavatkozások:
- a feldolgozás sorrendjének kialakítása
- digitalizálási terv készítése, prioritások meghatározása
- folyamatos feldolgozás
- közzététel
4. Gyomaendrődi Közös Archívum létrehozása.
Kereshető adatbázis létrehozása, amelyben a város közelmúltját és a jelenét
érintő dokumentumokat gyűjtjük, hozzáférhetővé tesszük. El kell érni, hogy a
város fontos eseményei is dokumentáltak legyenek.
Beavatkozások:
- fenntartó és partnerek motiválása
- források felkutatása, biztosítása
- adatbázis kezelő program megvásárlása
- adatgyűjtés menetének kidolgozása
- adatgyűjtés koordinálása
- adatok feldolgozása
- közzététel
5. Minőségfejlesztés.
Minőségi kultúra erősítése, minőségi elvek kidolgozása a gyakorlatban,
folyamatos fejlesztés, Minősített Könyvtár cím elérése.
Beavatkozások:
- források biztosítása
- külső szakértő felkérése
- munkatársak képzése, motiválása
- minőségfejlesztési terv készítése, megvalósítása
- tapasztalatcserék, más könyvtárak jó gyakorlatának megismerése
- önértékelés elvégzése
6. Olvasáskultúra fejlesztése.
Az olvasás népszerűsítése különös tekintettel a gyermekekre, szövegértő olvasás
erősítése saját programokkal.
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Beavatkozások:
- programok szervezése (író-olvasótalálkozó, szövegelő, szavaló és
mesemondó versenyek)
- célzott állományfejlesztés
- könyvajánlók készítése, kommunikálása
- könyvek személyre szabott ajánlása
- könyvcsomagok összeállítása házi gondozásban részesülő idősek
részére – gondozók közreműködésével
7. Rendezvények szervezése.
A hagyományos programok megrendezése, választék bővítése a használói
elvárások és a lehetőségek függvényében. (Kiállítások, kézműves
foglalkozások, Internet Fiesta, Egészség Nap, előadói estek stb.).
Beavatkozások:
- igények megismerése
- lehetőségek felkutatása, források megteremetése
- programok minőség alapú szervezése, lebonyolítása, értékelése
- PDCA elv gyakorlati alkalmazása
8. Gyűjteményfejlesztés.
Használói igényeken alapuló tervszerű, átgondolt beszerzés és törlés.
Beavatkozások:
- célirányos, rendszeres használói igényfelmérés
- források optimalizálása
- rugalmas állomány elhelyezés, lelőhely módosítás
- rendszeres lelőhely ellenőrzés
- folyamatos állományvédelem
9. Külső kommunikáció.
Belső értékeink felismerése, ennek
kommunikációs csatornák kiépítése.
Beavatkozások:
- kommunikációs stratégia kidolgozása
- kitűzött célok megvalósítása
10. Munkatársak képzése, továbbképzése.
Beavatkozások:
- tudástérkép készítése
- továbbképzési terv összeállítása
- képzésekhez források keresése
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megismertetése

érdekében

új

Záró rendelkezések
1. A fenti stratégiai tervet a munkatársak és a Minőségirányítási Csoport
egyetértésével az intézmény vezetője terjeszti elő.
2. A Határ Győző Városi Könyvtár Stratégiai terve (2015-2019) 2015. július 1-jétől
lép életbe, a fenntartó jóváhagyása után.
3. A fenti stratégiai terv alapján évenként cselekvési tervek készülnek határidők,
felelősök, valamint források megjelölésével. A cselekvési tervek alapján
készülnek az éves beszámolók.

Gyomaendrőd, 2015. május 31.
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Kérdőíves felmérés
2015. április

Könyvtárunk a minőségirányítási program bevezetésével készül a minősített könyvtári cím
elérésére, ennek érdekében, és a törvényi előírásoknak – az 1997. évi CXL. törvény és az annak
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény- megfelelve szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás
szempontjait figyelembe véve szervezi.
Célunk, hogy a minőségirányítás elveit érvényesítsük a gyakorlatban. A felmerülő igények
és a használói elégedettség mérésére 2015. április 1. és április 30. között kérdőíves felmérést
végeztünk.
A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése, szokások megismerése,
a könyvtári szolgáltatások esetleges továbbfejlesztésének iránya, a használók elégedettsége a
meglévő szolgáltatásokkal kapcsolatban.
A vizsgálat kérdőív segítségével történt. Kitöltése önkéntes és anonim volt. Az áprilisi
rendezvények befolyásolták a könyvtárba látogatók összetételét. A nemre, végzettségre vonatkozó
adatok nem reprezentálják a beiratkozott olvasók adatsorát. A kérdőív kitöltésére minden 14 éven
felülit megkértünk. 195-en töltötték ki, ebből 4 volt olyan, amelyet nem rögzítettünk értékelhető,
alapvető adathiányok miatt.
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A kérdőív kitöltőjének…
Neme:
Nő

A kérdőív kitöltőjére vonatkozó adatok
Tanulók
Aktívak
Fő
%
Fő
%

Inaktívak
Fő
%

Együtt
%

Fő

17

100,0

72

77,4

50

66,7

139

75,1

Férfi
Válaszadók száma

0
17

0,0
100,0

21
93

22,6
100,0

25
75

33,3
100,0

46
185

24,9
100,0

Életkora (év/átlag)
Válaszadók száma

12
0

Legmagasabb iskolai végzettsége:
Középiskola
Főiskola, egyetem
Megkezdett középiskola
8 általános, vagy kevesebb
Megkezdett főiskola, egyetem
Válaszadók száma

3
1
16
1
1
22

Munkaviszonya
Főállású alkalmazott
Nyugdíjas
Nappali tagozatos tanuló
Tartósan beteg, rokkant, leszázalékolt
Munkanélküli, munkát kereső
Önálló, vállalkozó
Gyesen, gyeden van
Válaszadók száma
Részvétele szervezett képzésben:
Jelenleg nem vesz részt képzésben
Jelenleg részt vesz képzésben
Válaszadók száma
Ha jelenleg részt vesz képzésben:
Általános iskolai képzés
Középiskolai képzés
főiskolai egyetemi képzés
OKJ-s szakképzés
Egyéb szakképzés
Akkreditált munkahelyi képzés
egyéb munkahelyi továbbképzés
gépjárművezetői tanfolyam
nyelvtanfolyam
egyéb tanfolyam
Egyéb
Válaszadók száma

22

26
0

13,6
4,5
72,7
4,5
4,5
100,0

34
44

44
44
1
2
2
93

47,3
47,3
1,1
2,2
2,2
100,0

84

92,3

31
24
1
14
3
73

24
44

42,5
32,9
1,4
19,2
4,1
100,0

46

69,7

8
7

12,1
10,6

5
66

7,6
100,0

100,0

7

7,7

78
69
18
17
6
188

41,5
36,7
9,6
9,0
3,2
100,0

84
46
22
8
7
7
5
179

46,9
25,7
12,3
4,5
3,9
3,9
2,8
100,0

22

100,0

91

100,0

1
20
21

4,8
95,2

78
14
92

84,8
15,2

56
6
62

90,3
9,7

135
40
175

77,1
22,9

0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
4

0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
1,0

1
14
4
1
4
4
4
2
3
0
0
37

0,0
0,4
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
1,0

0
0,0
1
14
0,6
0
3
0,1
0
1
0,0
0
1
0,0
2
0
0,0
4
0
0,0
4
1
0,0
0
2
0,1
0
0
0,0
0
0
0,0
0
22
1,0
11
Az összes válaszadó 191 fő
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A válaszadók arányától eltérő adatokat mutat a férfiak és nők aránya a beiratkozott olvasók
arányától, amely 60/40 % a nők javára.
A beiratkozási adatok arányától eltérő, magasabb a választ adók között a nyugdíjasok aránya,
mint a beiratkozás aránya.
Általában milyen gyakran látogatja könyvtárunkat?
Tanulók
Aktívak
Inaktívak
Együtt
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Havonta
12
54,5
38
40,9
28
36,8
78
40,8
Háromhetente
5
22,7
15
16,1
18
23,7
38
19,9
Ritkábban, mint havonta
3
13,6
17
18,3
5
6,6
25
13,1
Hetente többször
1
4,5
7
7,5
9
11,8
17
8,9
Hetente egyszer
0
0,0
7
7,5
8
10,5
15
7,9
Kéthetente
0
0,0
7
7,5
8
10,5
15
7,9
Most van itt először
1
4,5
2
2,2
0
0,0
3
1,6
Válaszadók száma
22 100,0
93 100,0
76 100,0
191 100,0

A tényleges látogatottsági adatokat vizsgálva megállapítható, hogy válaszadók magasabbra
értékelték a látogatásuk gyakoriságát, mint a valóság.
Milyen szolgáltatásokat vett ma igénybe?
Tanulók
Aktívak
Inaktívak
Együtt
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Könyvkölcsönzés, hosszabbítás
17
77,3
69
75,0
56
75,7
142
75,5
Napilap, hetilap, folyóirat helyben
1
4,5
20
21,7
20
27,0
41
21,8
használata
Rendezvényen történő részvétel
1
4,5
22
23,9
6
8,1
29
15,4
Tájékoztatáskérés könyvtárostól
2
9,1
13
14,1
8
10,8
23
12,2
Internetezés
2
9,1
8
8,7
11
14,9
21
11,2
Könyvtárközi kölcsönzés
1
4,5
7
7,6
10
13,5
18
9,6
Hetilap folyóirat kölcsönzése
1
4,5
4
4,3
9
12,2
14
7,4
Fénymásolás
2
9,1
6
6,5
5
6,8
13
6,9
Nyomtatás
4
18,2
3
3,3
4
5,4
11
5,9
Találkozás, beszélgetés
3
13,6
4
4,3
2
2,7
9
4,8
CD, DVD, video kölcsönzés, hosszabbítás
1
4,5
3
3,3
2
2,7
6
3,2
Egyéb
2
9,1
1
1,1
0
0,0
3
1,6
Szkennelés
1
4,5
0
0,0
1
1,4
2
1,1
Előjegyzés, foglalás
0
0,0
2
2,2
0
0,0
2
1,1
Faxolás
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Válaszadók száma
22
100,0
92
100,0
74
100,0
188 100,0

A kérdés a kitöltés napjára vonatkozott, s mivel több válasz is megadható volt, nem biztos, hogy
mindenki az adott napra vonatkozó választ adta meg. Viszonylag magas a könyvtárközi
kölcsönzés egy napra (egy évre sincs ennyi), feltételezhető, hogy a könyvkölcsönzéssel keverték
össze a válaszadók.
Az egyéb választ adók (3 fő):
• helytörténet használata
3

• kísérő
• részvétel programon
Előfordult-e ma, vagy a közelmúltban, hogy könyvtárunkban valamilyen keresett
dokumentumot nem kapott meg?
Tanulók
Aktívak
Inaktívak
Együtt
Fő
%
Fő
% Fő
%
Fő
%
Nem
16
72,7
72
77,4
65
91,5
153
82,3
Igen….
6
27,3
21
22,6
6
8,5
33
17,7
Válaszadók száma
22 100,0
93 100,0
71
100,0
186
100,0
…Mi történt ezután?
- Előjegyezték
2
28,6
9
34,6
5
35,7
16
0,3
- Felajánlották, hogy beszerzik
1
14,3
4
15,4
3
21,4
8
0,2
- Könyvtárközi kölcsönzést ajánlottak fel
2
28,6
10
38,5
4
28,6
16
0,3
- Más, hasonló könyvet ajánlottak
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
- Internetes lelőhelyet ajánlottak
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
- Vásárlási lehetőséget, helyet kerestek
0
0,0
1
3,8
2
14,3
3
0,1
- Megvette a könyvet
2
28,6
1
3,8
0
0,0
3
0,1
- Nem kért segítséget a könyvtárostól
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
- Kért segítséget, de nem történt semmi
0
0,0
1
3,8
0
0,0
1
0,0
Válaszadók száma
7 100,0
26 100,0
14
100,0
47
1,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mennyire elégedett könyvtárunkkal? Válaszadás: 5-1 osztályzat
Tanulók
Aktívak Inaktívak
A könyvtár elhelyezkedése
3,8
3,5
3,0
A könyvtár belső megjelenése
4,7
4,6
4,8
Jelek és eligazító táblák
4,7
4,6
4,7
A könyvtári terek elrendezése
4,7
4,7
4,7
Nyitvatartási idő
4,5
4,5
4,8
A könyvtárosok segítőkészsége
5,0
4,9
4,9
A könyvtárosok szakértelme
5,0
4,9
4,9
A számítógépek száma
4,7
4,4
4,7
A számítógépek minősége
4,8
4,3
4,6
A szabadpolcos állomány összetétele
4,7
4,4
4,6
A szabadpolcos állomány elrendezése
4,7
4,5
4,8
Olvasási körülmények
4,6
4,7
4,7
Másolási szolgáltatások
4,8
4,7
4,7
A szolgáltatások ára
4,7
4,7
4,6
A könyvtár honlapjának tartalma
4,5
4,6
4,6
A könyvtár honlapjának megjelenése
4,5
4,5
4,8
A könyvek összetétele
4,5
4,4
4,6
A folyóiratok összetétele
4,4
4,4
4,7
A tájékoztató szolgálat
4,9
4,6
4,9
Friss beszerzések
4,4
4,2
4,5
Akadálymentesítés
4,5
4,5
4,7
Könyv (dokumentum) ajánlók
4,6
4,4
4,6
Katalógus
4,7
4,4
4,7
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Együtt
3,4
4,7
4,7
4,7
4,6
4,9
4,9
4,6
4,5
4,5
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,5
4,5
4,8
4,4
4,6
4,6
4,6

24
25
26
27
28
29

Rendezvények, programok
Helyismereti adatbázis és gyűjtemény
Bútorzat, berendezés
Fényviszonyok
Hő viszonyok, hőmérséklet
Összességében véleménye a könyvtárról

A kérdés
száma

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

4,4
4,7
4,6
4,9
4,7
4,8

A kérdés

4,4
4,6
4,4
4,7
4,6
4,5

4,7
4,6
4,7
4,8
4,8
4,7
Elért %

A könyvtárosok segítőkészsége
A könyvtárosok szakértelme
A tájékoztató szolgálat
Fényviszonyok
A könyvtár belső megjelenése
Jelek és eligazító táblák
A könyvtári terek elrendezése
A szabadpolcos állomány elrendezése
Olvasási körülmények
Másolási szolgáltatások
A szolgáltatások ára
Hő viszonyok, hőmérséklet
Nyitvatartási idő
A számítógépek száma
A könyvtár honlapjának tartalma
A könyvtár honlapjának megjelenése
Akadálymentesítés
Könyv (dokumentum) ajánlók
Katalógus
Helyismereti adatbázis és gyűjtemény
Bútorzat, berendezés
A számítógépek minősége
A szabadpolcos állomány összetétele
A könyvek összetétele
A folyóiratok összetétele
Rendezvények, programok
Friss beszerzések
A könyvtár elhelyezkedése
Összességében véleménye a könyvtárról

4,5
4,6
4,6
4,8
4,7
4,7
Elért
helyezés

4,9
4,9
4,8
4,8
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
3,4

Az egyéb választ adók közül 1 fő volt elégedett a helyszínnel:
• Jó, hogy a két településrész között van, így még elérhető a távolság és mindenkinek
egyforma messze van.
Az egyéb választ adók közül 9 fő elégedetlen a helyszínnel:
• Messze van az otthontól (2 fő)
• A könyvtár elhelyezkedése azért érdemel elégtelent (1), teljesen kiesik a városrészek
központjától. Hihetetlen, hogy egy ilyen kulturális intézményt kitesznek a pusztába.
Akinek nincs kocsija, ide kijutni szinte lehetetlen. A gyomai részen idősek, ill.
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1
2
3

4

5

6
7
4,7

könyvtárlátogatók szakköri foglalkozását, az óvodás, ill. iskolás csoportok is sűrűn
látogatták. A számítógépek is mindig foglaltak voltak. Ezt már szóvá tettem az előző
polgármesternek is.
• Messze esik a lakásomtól, ettől függetlenül elégedett vagyok. Mindig megtalálom a nekem
érdekes könyveket.
• Amikor Gyomaendrőd endrődi részen volt, sűrűbben látogattuk a távolság miatt.
• Ha lehet, a könyvtár elhelyezését endrődi részen kérnénk.
• Messze van tőlünk. Ezért ritkán tudok eljutni a könyvtárba.
• Gyomáról nehéz megközelíteni, sok időbe telik.
• Autóbusz szükséges, hogy az iskolások el tudjanak jutni a könyvtárba.
A klíma hiányát 2 fő kifogásolta.
A könyvtár elhelyezkedését leszámítva, jó eredményeket kaptunk. Örülünk, hogy a
könyvtárosokra vonatkozó kérdések kapták a legmagasabb értéket. Meglepő, hogy a
számítógépek számát nem értékelték magasabb osztályzatra, hiszen nem fordult elő - mióta itt a
könyvtár-, hogy egyszerre 4-5 gépnél több lett volna foglalt, tehát a számítógépek száma elegendő.
Ha lehetősége lenne rá, mit változtatna meg a könyvtárunkban?
Tanulók válaszai
Aktívak válaszai
Inaktívak válaszai
Rossz helyen van a könyvtár – 6 fő Rossz helyen van a könyvtár –
Rossz helyen van a
13 fő
könyvtár – 10 fő
• A könyvtár elhelyezkedését.
• Helyet.
• Az elhelyezkedését
• Az elhelyezkedést, de úgy
a városban.
tudom, hogy ez ügyben már
• Elhelyezkedés a városban.
tettek lépéseket.
• Visszavinném a
• Nekem megfelel így, de
Kultúrházba és
• Véleményem szerint Gyomán
örülnék, ha áthelyeznék
Gyomára.
nagyobb kereslet lenne a
Gyomára.
könyvtárra.
• A település
• A könyvtár épületének
szerkezete miatt jó
• Áttelepíteném Gyomára.
elérhetőségét.
lenne, ha két
• Máshová helyezném át.
• Az elhelyezkedését, az
könyvtár
iskolákhoz közelebb
• Az elhelyezkedését, távol
működhetne.
vinném.
esik a kollégiumtól.
• Endrődön és
Klíma hiánya – 2 fő
• Elhelyezkedését.
Gyomán is a
• Klíma nyárra
• Gyomára helyezném.
városközpontban
• Klíma beszerzése
• Vissza a Népházba!
kellene lennie 1-1
Jó lenne, ha lennének író• A helyszínt.
könyvtárnak.
olvasótalálkozók kortárs írókkal
• Visszaköltöztetném a
• Az elhelyezkedését
Bővítés, gyarapítás – 4 fő
Kossuth utcába.
változtatnám meg.
• Még nagyobb választási
• Az elhelyezkedését.
• Vissza kellene
lehetőséget kínálnék a
• A helyét, ugyanis
költöztetni.
könyvekből
munkaidőben nagyon
• Vissza szeretném
• Népszerűbb könyvekből akár
nehéz eljutni ide.
juttatni városunk
több példány is elérhető
• A helyét, ismét a gyomai
azon centrumába,
lehetne.
részen szeretném, ha
ahol újra elérhető
• Idegen nyelvű regények,
lenne.
lenne az idősek és
idegen nyelv tanulását segítő Tágasabb.
iskolások részére.
könyvek, hanganyagok
Több rendezvény – 2 fő
• A könyvtár helye –
számait növelném.
• Több író-olvasó találkozót
inkább a város
• Nagyobb területen
kellene szervezni. Olyan
közepén tudnám
rendezném be, még nagyobb
előadókat kellene hívni,
elképzelni.
gyűjteménnyel
akik a fiataloknak (10-18
6

•

Bútorok felújítása.
Nem változtatna semmit – 3 fő

éves korosztály) írnak.
• Több könyvhöz,
olvasáshoz kapcsolódó,
vagy egyéb rendezvény.
Bővítés, gyarapítás – 4 fő
• Bővíteném.
• Még több könyv
beszerzése. Bővíteném a
kölcsönözhető könyveket.
• Bestsellerek bővítése,
egységes helyre rendezése
az írótól függetlenül, vagy
azokról bővebb
tájékoztatás.
• Folyóiratok.
Lehetővé tenném a könyvek
kölcsönzését e-book-on.
Esetleg szombat délutáni nyitva
tartással bővíteném.
Nem változtatna semmit – 3 fő

A gyomai részen
újra lenne könyvtár
• Az elhelyezkedést.
Ha valaki olvas, legyenek
csendben.
A könyvtárat látogató
emberek higiéniás illetve
szociális megjelenését.
Több kiállítás, több
rendezvény, előadói
premierek.
Ingyenes filmek
kölcsönzését szeretném
Elégedett, nem
változtatna semmit – 8 fő
• Elégedett a
könyvtárral.
3 fő
• Meg vagyok
elégedve a
szolgáltatásokkal.
• Semmit. 2 fő
• Nem változtatnék.
• Nem gondolkoztam
ezen. Azon kívül,
hogy néhány könyv
beszerzésére
szükségem volna,
semmi problémám a
könyvtárral.

17 fő

25 fő

22 fő
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Milyen szolgáltatásokkal bővítené a kínálatot?
Tanulók válaszai
Aktívak válaszai
Inaktívak válaszai
Több
rendezvény,
író- Több
kulturális
programnak Szívesen
ellátogatnék
olvasótalálkozó.
örülnék.
könyvtári
rendezvényekre,
Olvasói
klubok, Idősebbeknek házhozszállítás.
melyek
kisgyermekeknek
olvasókörök szerevezésével. Kereshető
helytörténeti szólnak, mivel van egy
Internetes
adatbázissal.
kisfiam.
Civil szervezetek „találkozó”
könyvhosszabbítás.
Állomány és eszközök bővítése
Könyvállomány bővítése – 2 6 fő
helye lehetne.
fő
• További könyvek, eszközök Egyéni előadóterem és bérlését
annak.
• Több könyv.
(informatikai) beszerzése.
• Mangák
beszerzése
• Több környezetvédelemről Gyarapítás, bővítés – 3 fő
• Ismeretterjesztő könyvek
(japán képregények)
szóló könyv. Jane Godall
• Több folyóiratot.
Elégedett – 4 fő
könyvei
jó
lenne,
ha
lennének.
• Helyismereti
• Meg vagyok elégedve
dokumentum, történelmi
a szolgáltatásokkal.
• Egy
adott
író
teljes
sorozatával.
iratok
• Ami egy könyvtárban
szükséges,
minden
• Idegen
nyelvi Elégedett – 4 fő
• Elégedett
vagyok
a
megvan.
gyermekkönyvek, CD-k.
meglévő
• Folyóiratok.
• Semmivel, elégedett
szolgáltatásokkal.
2 fő
• E-könyv.
• Megfelel.
• Amire szükségem van,
azt megkapom.
• Amennyiben ezekkel a
szolgáltatásokkal élni tud
minden olvasó – úgy ez
szerintem
elegendő.
Extra
igényre
nincs
szükség.
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Véleménye szerint könyvtárunk melyik állományegységét kellene elsősorban fejleszteni?
Tanulók
Aktívak
Inaktívak
Együtt
Fő
%
Fő %
Fő %
Fő
%
ismeretterjesztő (szak-) könyvek
3 15,0 28
39,4 15
20,3 46
27,9
gyermek és ifjúsági könyvek
9 45,0 26
36,6
9
12,2 44
26,7
szépirodalmi könyvek
5 25,0 21
29,6 15
20,3 41
24,8
idegen nyelvű gyűjtemény
9 45,0 14
19,7
4
5,4 27
16,4
8

CD–k(könnyű-komolyzene, hangoskönyvek)
helyismereti gyűjtemény
DVD-k
egyéb
Válaszadók száma

2 10,0
1
5,0
3 15,0
1
5,0
20 165,0

9
12,7
5
7,0
4
5,6
0
0,0
71 100,0

5
5
3
1
74

6,8 16
6,8 11
4,1 10
1,4
2
100,0 165

9,7
6,7
6,1
1,2
100,0

Az egyéb választ adók válaszai:
• lélek könyvek
• krimik
• folyóiratok
• bestsellerek
• regények
• több aktuálisan megjelenő könyv lehetne
• kortárs és populáris könyvek
A tapasztalatok alapján a legnagyobb igény a népszerű, szórakoztató olvasmányokra van. Az
ismeretterjesztő könyveket általában ugyan az a használói kör kölcsönzi rendszeresen. Az ő
igényeiket a beszerzések során igyekszünk figyelembe venni. Ezen felüli az ad- hoc jellegű igény,
amikor nagyon ritkán, vagy éppen először könyvtárba jövők/járók keresnek határozottan, egy
bizonyos olvasmányt. Az idegen nyelvű gyűjtemény, a CD-k, DVD-k hangoskönyvek iránt
minimális a kereslet, nem keresik ilyen %-ban a látogatók, mint amilyen %-ban megjelölték, hogy
fontosnak tartanák a fejlesztését.
Általában honnan szokott tudomást szerezni a könyvtárban történő eseményekről?
Tanulók
Aktívak
Inaktívak
Együtt
Fő %
Fő %
Fő %
Fő
%
a könyvtárosoktól
7
31,8 40
44,9 44
65,7
91
51,1
a könyvtár honlapjáról,
10
45,5 41
46,1 13
19,4
64
36,0
ismerősöktől, családtagoktól
15
68,2 22
24,7 11
16,4
48
27,0
helyi újságból
8
36,4 24
27,0 14
20,9
46
25,8
faliújságról, plakátról
5
22,7 23
25,8 14
20,9
42
23,6
meghívóból (e-mail , hírlevél)
0
0,0 21
23,6 18
26,9
39
21,9
helyi TV-ből
0
0,0 7
7,9 6
9,0
13
7,3
egyáltalán nem jut tudomásomra
0
0,0 3
3,4 5
7,5
8
4,5
egyéb forrásból, éspedig:
2
9,1 4
4,5 1
1,5
7
3,9
Válaszadók száma:
22
100,0 89
100,0 67
100,0
178
100,0

Az egyéb választ adók:
• iskola 2 fő
• facebook 2 fő
• internet
• elmegyek és szétnézek
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Kérjük, értékelje az alábbi kijelentéseket aszerint, hogy mennyire ért egyet azokkal
Válaszadás: 1= teljes mértékben egyet ért,2 =inkább egyetért, 4= inkább nem ért egyet 5= nem ért egyet
Tanulók
Aktívak
Inaktívak
Együtt
Az emberek azért nem járnak könyvtárba, mert
3,3
2,4
2,1
2,6
nincs idejük olvasni.
Többen járnának könyvtárba, ha hosszabb ideig
tartanának nyitva.

2,3

2,0

1,6

2,0

Az emberek félnek belépni a könyvtárba, mert
nem tudják pontosan, hogy mit kell ott csinálni.

1,5

1,8

1,7

1,7

Lassan nem lesz szükség könyvtárakra, mert az
internet kiszorítja az olvasást.

1,9

1,7

1,5

1,7

Könyvtárba csak azok járnak, akiknek nincs
otthon elegendő könyvük.

1,5

1,4

1,3

1,4

A könyvtárak elavult intézmények, amelyek nem
tartanak lépést a fejlődéssel.

1,1

1,3

1,2

1,2

A könyvtárakban semmilyen újdonságot nem
lehet megtalálni.

1,1

1,3

1,2

1,2

A könyvtárosok túlterheltek, nincs türelmük
foglalkozni az olvasókkal.

1,1

1,3

1,1

1,2

A könyvtárakban semmilyen fontos információt
nem lehet megtalálni.

1,0

1,2

1,2

1,1

Válaszadók száma

22

93

70

185

Az egyéb választ adók:
• a könyvtárosok túlterheltek, de van türelmük 2 fő
Ön számára milyen az ideális könyvtár?

1
2
3
4
5
6
7

Tanulók
Aktívak Inaktívak
Együtt
Fő
% Fő
% Fő
% Fő
%
17 77,3 64 72,7 59 79,7 140 76,1

Ahol szolgálatkész, jól képzett, kedves
könyvtárosok dolgoznak.
Ahol az új könyvekhez gyorsan hozzáférek.
Ahol hangulatos, barátságos a környezet.
Ahol csend van, és nyugodtan lehet
olvasni, tanulni.
Ahová akkor is betérhetek,
ha éppen nincs ott semmi dolgom.
Ahol színvonalas programokat,
találkozókat szerveznek.
Ahol a munkához és képzéshez
szükséges információkat megtalálom.
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17
19
17

77,3
86,4
77,3

60
58
45

68,2
65,9
51,1

45
42
35

60,8 122
56,8 119
47,3 97

66,3
64,7
52,7

16

72,7

38

43,2

23

31,1

77

41,8

10

45,5

41

46,6

21

28,4

72

39,1

10

45,5

41

46,6

15

20,3

66

35,9

8
9
10
11
12
13
14
15

Ahol a gyerekem is jól érzi magát, amíg én olvasok,
kölcsönzök.
Ahol az engem érintő témákról
beszélgethetek, másokkal találkozhatok.
Ahol folyamatosan tájékoztatnak az újdonságokról.
Ahol megtanítják a számítógép használatát.
Ahol a rendezvények aktív részese vagyok
Ahol mindig történik valami izgalmas.
Egyéb
Válaszadók száma:

6

27,3

42

47,7

11

14,9

59

32,1

7

31,8

26

29,5

17

23,0

50

27,2

2
9,1
2
9,1
2
9,1
2
9,1
0
0,0
22 100,0

25 28,4
9 10,2
5
5,7
4
4,5
1
1,1
88 100,0

18 24,3 45 24,5
9 12,2 20 10,9
6
8,1 13
7,1
3
4,1
9
4,9
0
0,0
1
0,5
74 100,0 184 100,0

A válaszadásokból kiderül, hogy a használók fontosnak tartják a könyvtáros személyét. Második a
gyűjtemény, majd a környezet, amelynél csendet, nyugalmat várnak el. A rendezvények re
vonatkozó három kérdés (6, 12, 13) összességében 51,1 %-ot tett ki, tehát ez is hangsúlyos területe
munkáknak. A közösségi térként való működést (5, 9) látogatók 69 %-a tartja fontosnak.
Az egyéb választ adók válaszai:
- Az nagyon fontos lenne, hogy közelebb legyen a lakásomhoz, mert több rendezvényen részt
tudnék venni
- Határ Győző Városi Könyvtár (mint ideális könyvtár)
- rossz a helyszín
Milyen rendezvényeken venne részt a könyvtárunkban?
Tanulók
Aktívak
Inaktívak
Együtt
Fő
%
Fő
%
Fő %
Fő %
Könyvbemutató
15
68,2
45
51,1
24
40,7
84
49,7
Író-olvasótalálkozó
11
50,0
42
47,7
25
42,4
78
46,2
Előadóest
9
40,9
34
38,6
22
37,3
65
38,5
Kiállítás
7
31,8
29
33,0
23
39,0
59
34,9
Versmondó verseny
4
18,2
35
39,8
9
15,3
48
28,4
Mesemondó verseny
3
13,6
34
38,6
10
16,9
47
27,8
Ismeretterjesztő előadás
8
36,4
23
26,1
15
25,4
46
27,2
Kézműves foglalkozás
7
31,8
27
30,7
6
10,2
40
23,7
Családi programok
2
9,1
27
30,7
7
11,9
36
21,3
Könyvtári Napok
3
13,6
22
25,0
9
15,3
34
20,1
Helyi eseményekhez, évfordulókhoz
4
18,2
21
23,9
9
15,3
34
20,1
kapcsolódó programok
Olvasókör
9
40,9
14
15,9
4
6,8
27
16,0
Rajzpályázat
7
31,8
13
14,8
7
11,9
27
16,0
Számítógépes tanfolyam
0
0,0
9
10,2
15
25,4
24
14,2
Vetélkedő
2
9,1
13
14,8
6
10,2
21
12,4
Helyismereti adatbázis bemutatása
2
9,1
8
9,1
8
13,6
18
10,7
Könyvtárhasználati foglalkozás
0
0,0
10
11,4
3
5,1
13
7,7
Internet Fiesta
1
4,5
4
4,5
7
11,9
12
7,1
E-ügyintézést segítő programok
1
4,5
5
5,7
2
3,4
8
4,7
Egyéb
1
4,5
1
1,1
0
0,0
2
1,2
Válaszadók száma
22
100,0
88
100,0
59
100,0 169 100,0

Az egyéb válaszadók válaszai:
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- amatőr művésztalálkozó
- sakkverseny, sakkbemutató
- nem vagyok igazán nyitott a rendezvényekre
A válaszokból kitűnik, hogy sok féle rendezvényre, programra van igény. A feladat ellátása
kötelező, ugyanakkor elég magas a költségigénye.

Tanulók válaszai

Egyéb észrevétele, javaslata
Aktívak válaszai

12

Inaktívak válaszai

0

Kedvesek a könyvtárosok,
segítőkészek, szeretek ide járni.
Tök jó minden, elégedett vagyok
mindennel.
Gyönyörű a könyvtár, de távol van az
otthonomtól! (1,5 km)

Köszönet a könyvtárosok
munkájáért, a barátságos,
hangulatos légkörért.
Csend, nyugalom, olvasásra
megfelelő könyvek,
helytörténettel kapcsolatos.
Rossz helyen van a
könyvtár – 4 fő
• A tervezett új
könyvtár helyével
egyet értek (Hősök út
Fő út sarok)
• Jó lenne, ha az
endrődi részen is
lenne könyvtár.
• Endrődön és Gyomán
is a városközpontban
kellene lennie 1-1
könyvtárnak.
• Nagyon örülnék, ha
átköltözne a könyvtár
Gyomaendrődre,
közelebb a
lakhelyhez, mivel
nyugdíjas vagyok és a
mostani messzibbnek
tűnik. Köszönöm.
Valamivel csábítani kéne az
embereket, hogy ne
merüljön feledésbe, hogy jó
dolog könyvtárba járni. Ne
engedjük, hogy az internet
teljes mértékben
megfertőzze az embereket.
Örülök, hogy a könyvtár
dolgozóit érdekli a
használók véleménye.
További sikeres munkát
kívánok!
Köszönöm érdeklődésüket.
További sikeres munkát
kívánok.
További eredményes
munkát, sok olvasót
kívánok.

3

10

13
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Készítette:
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Helyi adórendelet felülvizsgálata
Enyedi László
Megyeri László aljegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben alkotta meg új, a jelenleg is hatályos, helyi
adókról szóló, 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét. Az új rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a
régi rendeletben több olyan rendelkezés került feltárásra, ami magasabb szintű jogszabályok által már szabályozva
volt, illetve, hogy megfeleljen a megváltozott jogszabályszerkesztésről szóló szabályok szigorúbb formai és
kodifikációs követelményeinek. Adómérték változtatásról akkor nem döntött a Képviselő-testület, arra legutóbb 2009ben került sor. Az eltelt időszakban csak apróbb módosítások, pontosítások voltak a rendeletben, így szükségessé
vált annak újbóli felülvizsgálata.
Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a javasolt, illetve a lehetséges módosítások, pontosítások, a helyi
adórendeletünk szövegének felépítését követve:
1. Általános rendelkezések:
Helyi rendeletünk törvényi lehetőség alapján mentességet ad a helyi adók közül az építményadó, telekadó és a
magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző
tagjainak. A pontosság kedvéért ezt célszerű kiegészíteni a készenlétet ellátó önkormányzati tűzoltóság tagjaival,
amennyiben ezt a mentességet továbbra is biztosítani kívánja a T. Képviselő-testület. Jelenleg a felsorolt
adónemeknél, egy adónemben több adótárgy után is mentesülhet ilyen címen az önkéntes tűzoltó egyesület tagja.
Célszerű lehet meghatározni, hogy egy adónemben csak egy adótárgy legyen mentesíthető ilyen címen. Jelenlegi
szabályozás szerint a mentesítést az önkéntes tűzoltóság parancsnoka kezdeményezi minden év február 28-ig. Ezt
javítani szükséges az önkormányzati tűzoltóság parancsnokára, és mivel az érintett adónemeknél az adóalanyiság
az év első napjához van kötve, a mentesség feltételének meglétét is ehhez az időponthoz kellene kötni. Ebben az
esetben a mentesítés kezdeményezésének határideje az adott év január 15-e lenne.
Rendeletünk lehetőséget biztosít az adóhatóságunkhoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve
adatszolgáltatások elektronikus úton történő benyújtására, illetve a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési
(változás-bejelentési), bevallási kötelezettségek teljesítését kötelezően az önkormányzat honlapján közzétett,
elektronikus űrlapon rendeli el. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény változása azonban bizonyos esetekben
lehetővé teszi az adózónak a központi adónyomtatványok használatát. Mivel az önkormányzati rendeletünk ezzel
ellentétes szabályozást nem tartalmazhat, az elektronikus űrlapon történő benyújtásra kötelezést a helyi
adórendeletünkből törölni kell.
2. Értelmező rendelkezések:
A kiépített út fogalmának meghatározásánál hivatkozott 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet hatályon kívül lett
helyezve, helyette a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet megfelelő paragrafusát kell beépíteni.
3. Építményadó:
Az üdülőépületek utáni építményadó mértéke függ az építmény teljes alapterülete szerinti sávos besorolástól,
valamint az építmény területi besorolásától, amit az érintett üdülőterület infrastrukturális ellátottsága határoz meg.
Így 12 adómérték került meghatározásra a jelenlegi rendeletünkben ezen építmények után. Ezt a sok adómértéket
többféleképpen lehetne csökkenteni:
- A teljes alapterület szerinti sávos besorolást megszüntetni, mivel a nagyobb alapterületű üdülőépület után amúgy is
több építményadó kerülne megfizetésre, mint egy kisebb alapterületű üdülőépület után. Ezzel a megoldással 4
adómértékre lehetne lecsökkenteni az eddigi 12 adómértéket.
- Az üdülőterületek övezeti besorolásának felülvizsgálatával szintén csökkenthető lenne az alkalmazott adómértékek
száma, amennyiben a jelenlegi négy övezetnél kevesebb kerülne meghatározásra.
- Az előző két lehetőség együttes alkalmazásával.
Bármelyik lehetőség bevezetése esetén csak a jelenlegi legkisebb adómértékek alkalmazásával lehetne elkerülni
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minden adózónál a fizetendő adó emelkedését, ez viszont jelentősebb adóbevétel csökkenést eredményezne. Egy,
a jelenlegiekhez képest átlagos adómérték meghatározásával lehetne elkerülni az adóbevételek csökkenését, ez
viszont azt jelentené, hogy lenne, akinek növekedne, lenne, akinek csökkenne az adófizetési kötelezettsége.
Jelenlegi rendeletünk a vállalkozási célú építmények után fizetendő építményadó mértékét 300 Ft/m2-ben határozza
meg. Mentesít viszont az adókötelezettség alól meghatározott rendeltetésű helységeket. Ezen építmények után az
adót akkor is meg kell fizetni, ha a vállalkozási tevékenység szünetel, vagy esetleg már meg is szűnt. Felmerült
igényként ennek az adómértéknek a csökkentése, mivel az adó nagysága független a vállalkozás működésétől,
annak eredményétől, itt tulajdonképpen a tulajdon van megadóztatva.
A helyi adókról szóló törvény nem ad lehetőséget a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete utáni építményadónál arra,
hogy az önkormányzat a törvényben meghatározottakon túl további mentességeket, kedvezményeket állapítson
meg. Ezért szükséges lenne a rendeletünkben mentesített, meghatározott rendeltetésű helységek építményadó alá
történő bevonása.
4. Telekadó:
Az építményadóhoz hasonlóan szintén nagyon sok (11 db) adómértékkel adóztatjuk a belterületi beépítetlen
telkeket, és nagyon széttagolt a területi besorolás is. Sok telek nem is építési telekként használatos, hanem
mezőgazdasági művelés alatt áll. Szintén célszerű lenne a széttagoltság csökkentése és kevesebb adómérték
meghatározása. Ez az építményadónál ismertetettekhez hasonlóan szintén vagy adóbevétel csökkenést, vagy
egyeseknél adófizetési kötelezettség növekedést okozna.
5. Magánszemélyek kommunális adója:
A kommunális adó alapja a lakás céljára szolgáló épület hasznos alapterülete, mértéke függ a lakás övezeti
besorolásától, valamint a hasznos alapterület sávosan meghatározott nagyságától. Ezek alapján 12 adómértékkel
vannak adóztatva ezen épületek. Ennek csökkentése az építményadónál leírtak szerint történhetne, vagyis:
- A hasznos alapterület szerinti sávos besorolás megszüntetésével. Ezzel a megoldással 3 adómértékre lehetne
lecsökkenteni az eddigi 12 adómértéket, viszont egy kisebb lakás után is ugyanannyit kellene fizetni, mint egy
nagyobb lakás után.
- Az övezeti besorolás felülvizsgálatával.
- Az előző két lehetőség együttes alkalmazásával.
Bármelyik lehetőség bevezetése esetén csak a jelenlegi legkisebb adómértékek alkalmazásával lehetne elkerülni
minden adózónál a fizetendő adó emelkedését, ami adóbevétel csökkenést eredményezne. Egy, a jelenlegiekhez
képest átlagos adómérték meghatározásával lehetne elkerülni az adóbevételek csökkenését, ez viszont azt
jelentené, hogy lenne akinek növekedne, lenne akinek csökkenne az adófizetési kötelezettsége.
Célszerű lenne a helyi rendeletünkben jelenleg nyújtott mentességek, kedvezmények felülvizsgálata. A kommunális
beruházások (szennyvíz, út) után nyújtott kedvezmények szinte már teljes egészében kifutottak, újabb, ilyen címen
nyújtható kedvezmények már nem várhatóak. További mentességek, kedvezmények nyújtásának a lehetőségét is
meg lehetne vizsgálni, melyre a helyi adókról szóló törvény is lehetőséget ad. Ilyen lehetne pl. az ingatlanban
lakóhellyel rendelkezők számához, életkorához, jövedelméhez kötődő mentesség, kedvezmény biztosítása.
6. Idegenforgalmi adó:
A helyi adókról szóló törvényben nyújtott mentességek körét lehetne tovább bővíteni. Mentesíteni lehetne pl. az
önkormányzat által meghívott, vendégül látott vendégeket, a diákcsoportokat kísérő tanárokat, vagy a szociális
intézményben ellátott magánszemélyek Gyomaendrődre látogató csoportjait és kísérőiket az idegenforgalmi adó
megfizetése alól.
7. Helyi iparűzési adó:
Önkormányzatunknál jelenleg az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó
mértéke az adóalap 1,9 %-a. A törvényben meghatározott maximális mérték 2 %. Amennyiben az építményadónál
ismertetett, vállalkozási célú építmények után fizetendő építményadó mértéke csökkentésre kerülne, az adó
mértékének 2 %-ra történő megemelése kompenzálhatná az építményadóban kiesett bevételeket. Amíg azonban az
építményadó egy tervezhető, fix összegű bevétel, addig az iparűzési adó a vállalkozás tevékenységétől függő,
változó összegű, nehezebben tervezhető bevétel. Indokolhatja viszont az adómérték megemelését a helyi adókról
szóló törvény 2015. január 1-től hatályos azon változása, mely kimondja, hogy a helyi iparűzési adóból származó
bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások
finanszírozására használható fel.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél két adómérték került meghatározásra jelenlegi
rendeletünkben. Ezt célszerű lenne egységesíteni, egy adómértéket meghatározni az ilyen jelleggel végzett
tevékenységek után.
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8. Az adó megfizetése:
A magánfőzött párlat utáni, újonnan megnyitandó adóbeszedési számlával kell kiegészíteni az önkormányzat
hatáskörébe tartozó adók beszedésére szolgáló számlák listáját.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Helyi adórendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek módosítani a jelenleg hatályos, a helyi adókról
szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét, abban csak a magasabb szintű jogszabályok változásából adódó
módosítások, pontosítások kerüljenek átvezetésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Helyi adórendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a jelenleg hatályos, a helyi adókról szóló 30/2011. (XI.
4.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát. Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséhez szükséges számításokat,
kimutatásokat a Képviselő-testület 2015. augusztusi ülésére készítse el, különös tekintettel a következőkre:
a) A magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások, pontosítások kerüljenek átvezetésre.
b) ................................................................................................................................................
c) .................................................................................................................................................
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 31.
Felelős: Megyeri László
Hivatali felelős: Enyedi László
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Kürtiné Erdősi Klára, Pál Jánosné, Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.
(XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.
(VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 323/2013. (VI. 27.) Gye. Kt.
határozatával jóváhagyott Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges
feladatokat.
A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján öt évre szóló intézkedési tervet
készített. A helyi esélyegyenlőségi programot kétévente kell felülvizsgálni, melynek alapján – szükség esetén –
módosítható az intézkedési terv és a program.
A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői felülvizsgálták a 2013-ban elkészített HEP helyzetelemzését és az
intézkedési tervet. A munka során sor került egyes demográfiai mutatók, létszámadatok és százalékos arányok
elemzésére és a hozzájuk kapcsolódóan következtetések levonására, tendenciák felvázolására.
Az elmúlt két évben – mint ahogy azt a vizsgálat során az adatok is bizonyították – a település helyzetértékelésére
vonatkozóan jelentős változás nem következett be, a 2013. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott
tendenciák és ennek értelmében a levont következtetések továbbra is helytállónak bizonyulnak.
Ugyanakkor az már a felülvizsgálati munka elején nyilvánvaló volt, hogy a HEP-ben megfogalmazott intézkedési terv
jelentős átdolgozásra szorult.
Az elkészített felülvizsgálati anyagban csak a 2013. óta bekövetkezett változások kerültek feltüntetésre, a tényleges
megállapításokat, következtetéseket, a kijelölt célcsoportokat és a hozzájuk kapcsolódóan feltárt problémákat az
eredeti Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmazza. Ennek megfelelően a felülvizsgálati dokumentáció csak a
2013-ban készült HEP-pel együtt értelmezhető.
A felülvizsgálat során elkészített dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.
A felülvizsgálati anyagot is el kell a Képviselő-testületnek fogadnia 2015. június 30-ig ahhoz, hogy az Önkormányzat
július 1. után jogosult legyen pályázati támogatás elnyerésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felülvizsgálati anyagot megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Helyi Esélyegyenlőségi Prograím felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálati anyagát.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
323/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

A jogszabály értelmében a programban helyzetelemzést kellett készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek,
valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
A programalkotás során gondoskodni kellett a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat
által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az
integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
Ennek megfelelően az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja
partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján öt évre szóló intézkedési tervet készített. A helyi
esélyegyenlőségi programot kétévente kell felülvizsgálni, melynek alapján módosítják az intézkedési tervet,
és ha szükséges, a programot.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának
elvégzését írja le.

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.
Küldetésünk
Ebben a felülvizsgálati anyagban csak a 2013. óta bekövetkezett változásokról kívánunk referálni, a
tényleges megállapításokat, következtetéseket, a kijelölt célcsoportokat és a hozzájuk kapcsolódóan feltárt
problémákat az eredeti Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmazza. Jelen dokumentáció csak a 2013-ban
készült HEP-pel együtt értelmezhető.
Az elmúlt két évben – mint ahogy azt a vizsgálat során az adatok is bizonyították – a település
helyzetértékelésére vonatkozóan jelentős változás nem következett be. Az egyes demográfiai mutatók,
létszámadatok és százalékos arányok természetesen módosultak az elmúlt két évben, azonban a 2013. évi
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Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott tendenciák és ennek értelmében a levont
következtetések továbbra is helytállónak bizonyulnak.
Ugyanakkor az már a felülvizsgálati munka elején nyilvánvaló volt, hogy a HEP-ben megfogalmazott
intézkedési terv jelentős átdolgozásra szorul. Ennek oka, hogy az elmúlt időszakban sajnos nagyon kevés
esetben történt olyan tevékenység, valósult meg olyan program, mely a HEP-ben megfogalmazott
problémák megoldásához, a felsorolt intézkedések megvalósításához jelentős mértékben hozzájárult volna,
miközben az egyes intézkedési pontokhoz rendelt határidők lejártak/hamarosan lejárnak.
Mindezek fényében tehát az intézkedési terv átdolgozása során valószínűleg nem elegendő az egyes
intézkedésekhez rendelt határidők meghosszabbítása, hanem szükséges új intézkedéseket meghatározni.

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,


a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és



a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)



a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)



a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)



a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)



az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)



a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)



a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
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A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége és menete

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.
§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4)
bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó
szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
A felülvizsgálat menete:

A HEP átvizsgálása a Helyzetelemzés aktualizálásával, s ennek megfelelően új következtetések
meghatározásával kezdődik, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési
Stratégiával összhangban legyen a felülvizsgált dokumentum. Szükséges külön megvizsgálni a
szegregációval veszélyeztetett területeket.
Ezt követően kerülhet sor az intézkedési tervben foglaltak teljesülésének vizsgálatára, illetőleg új
intézkedések és ütemezésük meghatározására.
Fentiek nyomán a felülvizsgált HEP a helyzetelemzés során feltárt változásokat, változó tendenciákat,
levont konzekvenciákat, valamint az aktualizált intézkedési tervet tartalmazza.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
A település bemutatása
Az elmúlt két év során több olyan projekt megvalósítására is sor került, illetve folyamatban van, amely a
település élhetőségét, illetve az itt élők elégedettségét nagymértékben befolyásolja.
Ezekről röviden:
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt keretében valósult meg a szennyvíz tisztító-telep
rekonstrukciója, valamint 48 pontos csatornahálózat felújítása. A felújított telepen új, minden
követelménynek megfelelő BIOCOS rendszer kerül kiépítésre, így alkalmassá válik arra, hogy a tisztított
szennyvizet befogadó Hármas-Körös folyóba minden esetben megfelelő határértékű tisztított víz érkezzen.
Az üzem működése során keletkező tisztított szennyvíziszapot – bevizsgálás után – a mezőgazdaságban
hasznosítják.

A DAOP.-2.1.1/J-12-2012-0007 projekt jelentős turisztikai fejlesztések megvalósítását tette lehetővé, mely
nemcsak az idelátogató turisták, hanem a helybéliek számára is kikapcsolódási, pihenési lehetőségeket
kínál. A projekt során foglalkoztatás-bővítésre is sor kerül 7,5 fő erejéig.
A fejlesztés három területen valósul meg: vallási turizmushoz, ökoturisztikai, történelmi és kulturális
örökséghez kapcsolódóan.
A létrehozott projektelemek: Szent Antal zarándokszálláshely, Szent László Szabadidő- és Kulturális Park,
egy vízre benyúló kiállító- és rendezvénytér, Szent László kerékpáros és gyaloghíd, Erzsébet ligeti tanösvény,
kilátó, a „Körös Látogatóközpont”, „Bárka Látogatóközpont”, „Szent Antal” kenyérsütő háza.
A felülvizsgálat során áttekintettük a település demográfiai mutatóit, melyek az alábbiak szerint alakulnak.

Kibővített demográfiai táblák:
1. számú táblázat – Lakónépesség száma az év végén

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fő

Változás

14680
14375
14131
13894
13674
13712
13456
13525
13390

98%
98%
98%
98%
100%
98%
101%
99%

Forrás: KSH
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A Lakónépességre vonatkozó táblázat adatai alapján a lakónépesség száma a településen általában lassan
csökkenő tendenciát mutat. 2015. január 1-jén település lakónépessége mindössze 13 390 fő volt.
Az állandó népesség száma Gyomaendrőd esetében több mint a lakónépesség. A korábbi évekhez képest a
nők aránya a férfiak arányához viszonyítva csak a 60-64, illetve a 65 év feletti korosztálynál magasabb.
2. számú táblázat – Állandó népesség
fő

%

Nők

férfiak

összesen

Nők

férfiak

7220

6730

13950

52%

48%

0-14 éves

855

945

1800

48%

53%

15-17 éves

198

206

404

49%

51%

18-59 éves

3863

3999

7862

49%

51%

60-64 éves

621

506

1127

55%

45%

65 év feletti

1683

1074

2757

61%

39%

nő
0-2 évesek

Forrás: KSH
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Az öregedési index alapján megállapítható, hogy a település elöregedő, az idősebb lakosság fokozottabb
ellátására van szükség. A tendencia az elmúlt két évben sajnos nem fordult meg.
A belföldi vándorlások grafikon továbbra is negatív egyenleget mutat.

A természetes szaporodás grafikon adatai is megerősítik az imént megállapítottakat, hogy városunk
lakossága elöregedő, mely tényre fokozott figyelmet kell fordítani esélyegyenlőségi szempontból is.

Összességében a településen a népességi adatokat tekintve lényeges változás nem figyelhető meg az elmúlt
két évben, a korábbi tendenciák folytatódnak e területen.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) jelentős
változáson ment keresztül.
A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. A
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A
törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett
megalkotnia az önkormányzati

segély

megállapításának, kifizetésének, folyósításának

valamint

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.

A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének
megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata. Hátrányos
helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek
elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti
3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása a gyermekek

részére

a köznevelés

területén kedvezményeket, támogatásokat,

jogosultságokat biztosít.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben
átalakult.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a
szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a
következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
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A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási
hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható
támogatás neve egységesen települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az
önkormányzatok határozhatják meg.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február
28-áig kellett megalkotnia.
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló
ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11
célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes
forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság
elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre,
háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs
szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15
százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati
rendszerben is több változásra számíthatunk.
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása

2014-2020 időszak Operatív programok:

Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív
program keretében tervezi. Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához.
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és
infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át,
egészen a környezetbarát megoldásokig.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a
társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások
kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de
hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés
minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott értékű
termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek
– hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.
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A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése
Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell
létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos
célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató
szektornak a fókuszált fejlesztése.
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a
területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a
közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.
A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánjuk biztosítani
Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további
növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését.
A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és Közszolgáltatás
Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán hajtjuk végre. Az operatív program ad egyben helyet a 20142020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához
felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak.
A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének
növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség
javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.
A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza.
Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elsődleges célja, hogy a leginkább
rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony
jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elsősorban a TOP keretei között igyekszik számítását több területen is
megtalálni, így a társadalmi különbségek csökkentése, valamint a lakosság felzárkóztatása tekintetében is.
Ezzel együtt természetesen az egyéb, főleg az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő pályázatok figyelése
szükséges.
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 217/2015. (IV.30.) Gye. Kt. határozatával fogadta el a Gazdasági
Program 2015-2020, valamint 296/2015. Gye. Kt. határozatával a Local Agenda felülvizsgálatát. A HEP
felülvizsgálatával párhuzamosan folyik a szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata, valamint az
Integrált településfejlesztési Stratégia készítése.
A felülvizsgálat során figyelembe vettük a készülő dokumentumokban megfogalmazottakat, s azokkal
összhangban hoztuk meg következtetéseinket.
2.2 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A felülvizsgálat során összegyűjtött, áttanulmányozott adatokat, megállapított tendenciákat, illetve a
belőlük levont következtetéseket, fontosabb változásokat az egyes célcsoportokról szóló fejezetekben
ismertetjük.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
2009-ben a Békés megyei munkanélküliségi ráta 13,3 % volt, míg a gyomaendrődi munkanélküliségi
ráta 12,8 % volt, így városunkban a megyei helyzetnél valamivel kedvezőbben alakult a munkanélküliség.
2013. év végén az országos munkanélküliségi ráta 8,0%, a Békés megyei mutató értéke 9,5 %, míg
településünkön ugyanezen mutató 7,2 % volt.
Összességében elmondható, hogy a város lakosainak jelentős része átlagos körülmények között él.
A korábbi években bekövetkezett gazdasági „megtorpanás” után az utóbbi két évben lassú emelkedés
kezdődött a gazdasági élet és a vagyoni helyzet tekintetében. A gépjárművek száma 2009-ben 3414 db,
2011-ben pedig már csak 3300 db volt, azonban 2013-ban ismét 3362 db.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A korábbi évek tendenciájához hasonlóan további csökkenés tapasztalható a nyilvántartott álláskeresők
számában. 2013-ban kis mértékben több a férfi álláskeresők aránya, mindkét érték 5,5-6% körüli.
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A regisztrált munkanélküliek száma az évek folyamán szintén lassú csökkenést mutat. Ennél sokkal
szembetűnőbb változás, hogy a 180 napnál régebben munkanélküliek esetében bekövetkezett csökkenés
elsősorban a munkanélküli nők számának csökkenéséből adódik, a férfiak esetében ez az érték nem mutat
jelentős változást az elmúlt évek során.
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a férfiak körében enyhe csökkenést mutat a felülvizsgált
időszakban, jelentős csökkenés a pályakezdő nők esetében tapasztalható.
A munkanélküliségi mutatókban bekövetkezett javulás egyrészt a munkanélküli ellátásokra való jogosultság
feltételrendszerében

bekövetkezett

szigorításoknak,

másrészt

a

városunkban

beinduló

közmunkaprogramoknak köszönhető.
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Jelentős változás következett be az elmúlt két évben a munkanélküliek iskolai végzettség szerinti
megoszlásában is. Folyamatos csökkenés tapasztalható a munkanélküliek számában, ugyanakkor a
munkanélküliek között igen alacsony a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek száma, többségük a 8
általánosnál magasabb végzettségűek közül kerül ki.
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
résztvevő
aránya az aktív korú
romák/cigányok
roma/cigány
száma
lakossághoz képest

év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

2010

220

2%

60

27%

2011

150

2%

45

30%

2012

272

3%

70

26%

2013

295

3%

70

24%

2014

313

3%

n.a.

n.a.

2015

285

3%

n.a.

n.a.

Továbbra is jelentős a közfoglalkoztatásban részt vevők száma, ami hozzájárul a munkanélküliségi adatok
javulásához. Az önkormányzati saját fenntartású intézményben a Térségi Szociális Gondozási Központban,
valamint az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatás keretén belül valósul meg a mélyszegénységben élők és
romák foglalkoztatása. A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről hiteles adattal nem
rendelkezünk.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
2011. év

A segély típusa
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás/önkormányz
ati segély gyermek
jogán
Rendszeres szociális
segély

fő

2012. év

Lakosság
Pénzügyi
szám %felhaszná
ban
lás eFt

fő

2013. év

Lakosság
Pénzügyi
szám %felhaszná
ban
lás Ft

fő

2014. év

Lakosság
Pénzügyi
szám %felhaszná
ban
lás ezer Ft

fő

Pénzügyi Lakosság
felhaszná szám %-ban
lás ezer
Ft

1 024

11 449

7,07

984

11 469

6,87

872

10 179

6,14

777

9 309

5,52

341

2 324

2,36

292

2 049

2,04

199

1 443

1,40

222

2 012

1,58

84

25 942

0,58

53

17 374

0,37

65

18 116

0,46

71

18 965

0,50
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Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális
segély 2008. december
31-ig, 2009. január 01.
napjától rendelkezésre
állási támogatás
Időskorúak járadéka*

384

96 515

2,65

220

85 961

1,54

167

54 141

1,18

281

42 922

2,00

9

3 118

0,06

12

3 997

0,08

--

--

--

--

--

--

108

36 043

0,75

153

39 168

1,07

--

--

--

--

--

--

816

47 982

5,64

845

57 005

5,90

583

39 446

4,10

486

28 841

3,45

Adósságcsökkentési
támogatás

187

7466

1,29

33

3 511

0,23

3

869

0,02

3

13

0,02

Temetési segély

117

3 558

0,81

120

4 012

0,84

116

4 013

0,82

120

4 246

0,85

19

2 533

0,13

2

224

0,01

6

675

0,04

2

287

0,01

216

2 784

1,49

374

4 477

2,61

372

4 890

2,62

303

4 165

2,15

Ápolási díj + 18%
nyugdíj járulék*
Lakásfenntartási
támogatás

Köztemetés
Átmeneti segély
(felnőtt)/önkormányzati
segély

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés, Szolgáltatástervezési koncepció
*Hatásköri változás következett be 2013. január 1. napján: az időskorúak járadékával és az ápolási díjjal kapcsolatos
hatáskörök a járási hivatalhoz kerültek át.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosulttá váló gyermekek száma 247 fővel 24 %-kal csökkent
az elmúlt három év során, melynek oka a jogosultsági feltételek szigorodása a nagykorú tanulók esetében.
Ez a tendencia felerősödve figyelhető meg az összes szociális ellátás tekintetében, kivéve a temetési és
átmeneti (2014. január 1. napjától önkormányzati) segély esetében. E két utóbbi segélyformánál az
önkormányzat szélesebb jogosultsági feltételt állapított meg, valamint a temetési segély esetében növelte
annak összegét is.
Annak ellenére, hogy a szociális ellátások sok esetben csökkenő tendenciát mutatnak (melynek oka a
jogosultsági feltételek szigorítása), azt tapasztaljuk, hogy a családok anyagi helyzete az elmúlt három év
során romlott, egyre több családnál okoz gondot egy-egy nagyobb kiadás teljesítése, az iskolakezdéssel járó
költségek, a közüzemi számlák, elszámoló számlák rendezése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt években folyamatosan kiemelt feladatnak tekintette a
közhasznú és közcélú foglalkoztatás megszervezését. A közfoglalkoztatással átmenetileg megoldható a
munkaerőpiac perifériájára szorult, a munka világából kikerült személyek és családok megélhetési
problémája, ezért is tartja az Önkormányzat kiemelt feladatának a közfoglalkoztatás megvalósítását.
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3.4 Telepek, szegregátumok helyzete
Önkormányzatunk – a Helyi esélyegyenlőségi Program készítésekor – vizsgálta a szegregátumok
kritériumainak való megfelelést, melyhez az Európai Uniós meghatározást vette figyelembe, mely
szempontok szerint Gyomaendrődön szegregátum nincsen. A városban két szegregációval veszélyeztetett
terület lett akkor meghatározva: Öregszőlő, valamint Cigányváros.
Jelenleg készül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiája,
melyhez esélyegyenlőségi szakértő készítette el a település antiszegregációs programját. Az elkészített
program szerint Gyomaendrődön 5 szegregátum került meghatározásra, s ennek megfelelően került
kidolgozásra az itt élők esélyeinek javítása érdekében szegregációt csökkentő intézkedési terv.
A település szegregátumainak bemutatása

Gyomaendrődön az alacsony státuszú lakosság közel azonos arányban él a Gyomai és az Endrődi
városrészben. Jelentős számban laknak még Nagylaposon, Öregszőlőben, Kocsorhegyen. Tömbszerűen
egyedül az Endrődi városrészben laknak alacsony státuszú lakosok. Itt a Cigányvárosnak nevezett területen
határolt le két tömbegyüttest a KSH. A két szegregátumot egy egységként kezeljük. Az adatok alapján
emellett Nagylapost, Öregszőlőt, Kocsorhegyet és Bánomkertet tekinthetjük szegregátumnak.
1. térkép:

Gyomaendrőd szegregátumokat bemutató térképe. 2011. évi népszámlálás, KSH.
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A legkedvezőtlenebb szociális mutatókkal a Cigányváros rendelkezik. Ugyanakkor Nagylapos és a külterületi
szegregátumok, távolságuk és így a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézsége miatt, is súlyos helyzetben
vannak. Etnikai szegregációról a Cigányváros esetében beszélhetünk. A Cigányváros egykori putrijai
eltűntek, a jelenlegi lakások több időszakban épültek, így a CS-lakásoktól, az OTP-kölcsönből, majd
szociálpolitikai kedvezményből épült házakig, sokfajta épülettípus, különböző méretű és minőségű épületek
találhatóak a területen. Az alacsony státuszú lakosok által lakott terület folyamatosan növekszik, a Fő út és
a Füzfászugi-holtág közötti, a Gyomai városrész felé eső területen. Ezen a területen a beköltözések
következtében nő az alacsony státuszú lakosok száma. Az elmúlt években folyamatosan emelkedett az
Öregszőlő területen is a roma lakosság aránya, akik jellemzően a Cigányvárosból költöztek ki a külterületre.
Általánosságban elmondható, hogy mindegyik területre jellemző a korszerűtlen, elöregedett és az
állagmegóvási munkák elmaradása miatt rossz állapotban lévő épületek együttese. Több épület állapota az
életveszélyes állaghoz közelít. A külterületeken az infrastruktúra hiányos, a Cigányvárosban pedig – noha a
közműgerincek kiépítettek – a díjhátralékok miatt több ingatlant lekapcsolt a szolgáltató a hálózatról.
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Gyomaendrőd város KSH által kijelölt és Gyomaendrőd város által jóváhagyott szegregátumainak státusza –a legsúlyosabb helyzetben lévő területek kiemelésével (témakörönként)
Társadalom 1.
(Demográfia)

Szegregátum 1.
Cigányváros

A lakónépesség száma
471 fő.Az alacsony
státuszú lakosok
aránya meghaladja a
40%-ot.

Szegregátum 2.
Nagylapos

A lakónépesség száma
156 fő.

Szegregátum 3.
Öregszőlő

Szegregátum 4.
Kocsorhegy

Szegregátum 5.
Bánomkert

A lakónépesség száma
658 fő.

A lakónépesség száma
91 fő.

A lakónépesség száma
164 fő.

Társadalom 2.
(Segélyezés)

Becslés alapján LFTben 252 fő, RSzS-ben
23 fő, RGyK-ban 212
fő részesült 2014-ben.
Becslés alapján LFTben 68 fő, RSzS-ben 6
fő, RGyK-ban 57 fő
részesült 2014-ben.

Lakáshelyzet

Elöregedett
lakásállomány, magas
a komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.
Elöregedett
lakásállomány, magas
a komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.

Szolgáltatásokhoz
(közintézményi/piaci jellegű)
való hozzáférés

Etnikai
szegregáció

Eddigi beavatkozások
nyomán
bekövetkezett
változások

Az infrastruktúra
kiépített.

A területen található a RNÖ
irodája és egy élelmiszerbolt.
A terület a város
központjában található.

A területen
rendkívül magas a
roma lakosság
aránya

Érdemi változás nem
történt.

Több utcában
hiányzik a pormentes
út és a
szennyvízhálózat.

A területen egy csárda és egy
bolt található. Bár belterület,
a város szolgáltatásainak
elérése a jelentős távolság
miatt nehézkes.

A területen nem
magas a roma
lakosság aránya

Érdemi változás nem
történt.

Épített környezet /
Közterületek
minősége

Becslés alapján LFTben 252 fő, RSzS-ben
23 fő, RGyK-ban 212
fő részesült 2014-ben.

Elöregedett
lakásállomány, magas
a komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.

Több utcában
hiányzik a vezetékes
vízhálózat, a
szennyvíz, a
pormentes út, a
közvilágítás.

A területen található két
élelmiszerbolt, egy óvoda,
idősek otthona, IKSZT. Az
egyéb szolgáltatások elérése
nehéz a távolság miatt.

A területen
folyamatosan
növekszik a roma
lakosság aránya

Érdemi változás nem
történt.

Becslés alapján LFTben 39 fő, RSzS-ben 4
fő, RGyK-ban 33 fő
részesült 2014-ben.

Elöregedett
lakásállomány, magas
a komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.

Az ivóvízhálózat
kivételével nem áll
rendelkezésre
infrastruktúra.

A területen kizárólag
lakóházak és üdülők
találhatóak Az egyéb
szolgáltatások elérése nehéz
a távolság miatt.

A területen nem
magas a roma
lakosság aránya

Érdemi változás nem
történt.

Becslés alapján LFTben 19 fő, RSzS-ben 2
fő, RGyK-ban 16 fő
részesült 2014-ben.

Elöregedett
lakásállomány, magas
a komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.

Az infrastruktúra
részben kiépített. A
Tokai Ferenc utcában
nincs pormentes út,
több utcában nincs
szennyvízgerinc.

A területen nincs szolgáltatás.
Azokat a városban lehet
elérni. Bánomkert részben
belterület, ezért nincs
jelentős távolság.

A területen nem
magas a roma
lakosság aránya

Érdemi változás nem
történt.

Az elmúlt években tervezett, illetve megvalósított, a szegregátumokat érintő beavatkozások

A város korábban nem készített Integrált Városfejlesztési Stratégiát. A különböző fejlesztési
dokumentumokban nem található célzott anti-szegregációs elképzelés az alacsony státuszú lakosság
integrációjának elősegítése érdekében. A 2013-ban elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Program által
tervezett beavatkozások minimálisan fedik a jelen dokumentum útmutatója által elvárt beavatkozások
minőségét. Az elmúlt években nem történt érdemi beavatkozás ezen a területen. A Térségi Szociális
Gondozási Központban jelenleg is folyik egy TÁMOP program, mely képzésbe ágyazott foglalkoztatás
keretében foglalkoztatna roma embereket szociális gondozó és ápoló szakmákban.
Anti-szegregációs intézkedési terv
Gyomaendrőd elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció
biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek
biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle: szociális, képzési, foglakoztatási, a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az alacsony
státuszú lakosok integrációja előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán
túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat,
javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel az alacsony státusz megváltozásához.
Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai
Horizontális célok

Alcélok

1. Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden fejlesztési
beavatkozásánál,

annak

figyelembe

vételével,

hogy

semmilyen fejlesztés nem járulhat hozzá a településen belüli,
vagy kívüli szegregáció kialakulásához és erősödéséhez
Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség biztosítása a
településen
2. Oktatási integráció biztosítása

Az iskolai sikeresség feltételeinek megteremtése
A lemorzsolódás csökkentése

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási helyzetének

A

javítása

számának emelkedése
Az

rendszeres munkajövedelemmel

elsődleges

munkaerő-piacon

rendelkezők

megjelenők

számának növekedése
4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

A szociális szolgáltatások színvonalának emelkedése
Új szociális szolgáltatások biztosítása
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5. Közösségi terek biztosítása

A

szabadidő

hasznos

eltöltése

feltételeinek

biztosítása
Az

iskolán

kívüli,

iskolai

sikerességet

segítő,

programok helyszíneinek biztosítása
Minden korosztály részére biztosítani a közösségi
tereket

A szegregátumok megszüntetése nem lehetséges, ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú ingatlanok
felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a szegregátumokban
élők számát csökkentsük. Emellett, hogy a területek rehabilitációjával élhetőbb lakókörnyezetet
teremtsünk. Öregszőlő kivételével a területeken nem áll rendelkezésre közösségi tér, illetve azok erősen
leromlott állagúak. A szolgáltatások elérése nehézkes, ezért egyes szolgáltatások helyben történő
biztosítása szükséges. A foglalkoztatottság növelésével az alacsony státuszú lakosság számát csökkenteni
kell, így a szegregátumok oldása is elősegíthető. A Cigányvárosban etnikailag szegregált terület. Ez fenyegeti
az Öregszőlőt is, az alacsony ingatlanárak miatt egyre többen költöznek ide a Cigányvárosból.
Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések
Az önkormányzat a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen Anti-diszkriminációs
jelzőrendszert működtet annak érdekében, hogy a településen az esélyegyenlőség és a szegregációmentesség a mindennapok részévé váljon.
A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori bűnözővé
válás elkerülése és a BTM nehézségekkel küzdő gyermekek problémáiban való segítségnyújtás biztosítása
érdekében Kortárs-segítők képzését támogatjuk. A KLIK helyi tankerületével együttműködve segítjük az
iskolai drogprevenció, a stressz prevenciós és a családi életre nevelés témakörökből rendhagyó órák
rendezését.
A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális területen
dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek megismerésére és újfajta tevékenységek
bevezetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, hogy a segítő szakemberek számára támogatást
nyújtsunk a segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzése érdekében, a
családsegítő munka fejlesztésében.

A városban még mindig – bár kevés számban – gondot okoz az aktív korú lakosság körében az általános
iskolai végzettség hiánya. Támogatni kívánjuk a 7-8. osztály megszerzését körükben. Emellett lakatos,
hegesztő, könnyűipari és nyomdász képesítések megszerzését támogatjuk felnőttképzés keretében. A
közfoglalkoztatásban részt vevők részére könnyűgépkezelői tanfolyamot szervezünk.
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Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései
Horizontális cél

1.
Esélyegyenlőség
biztosítása

2. Oktatási integráció
biztosítása

3. Az alacsony státuszú
lakosság foglalkoztatási
helyzetének javítása

4. A szociális
szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása

Megvalósítást célzó
intézkedés

Felelős

Lehetséges
pénzügyi forrás

Megvalósulás
lehetséges
időtávja

Anti-diszkriminációs
jelzőrendszer működtetése

Jegyző,
együttműködve a
RNÖ elnökével

Nem releváns

2015-

Mozgáskotta módszer
eszközigényének biztosítása,
a módszer használata a napi
tevékenységekben

Óvodavezetők

EFOP

2016-

Nyári napközi nyári
gyermekétkeztetéssel

Polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció,
illetve EMMI

2017-

A Jelen és a Jövő
Gyermekeiért Alapítvány
támogatása a Tanodaprogram folytatására

Polgármester

EFOP

2015-2016

Kortárs-segítők képzése

szociális
intézmény
vezetője

EFOP

2016-

7-8 osztály megszerzése,
felnőttképzés

Polgármester

Saját forrás

2016-

felnőttképzés (lakatos,
hegesztő, nyomdász,
könnyűgépkezelő)

Polgármester

Saját forrás,
közfoglalkoztatás
keretében

2016-

A Start Szociális Szövetkezet
megerősítése

Polgármester

GINOP vagy EFOP

2017-

Komplex szolgáltató ház
építése és kialakítása
Cigányvárosban

polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

szociális mosoda kialakítása

polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

A korai fejlesztés érdekében
Biztos Kezdet Gyerekház
működtetése

Polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

Tanyagondnoki szolgáltatás
megerősítése

Polgármester

Saját forrás

2016-
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5. Közösségi terek
biztosítása

Szakmaközi hálózat
működtetése, szakmai
műhelyek szervezése a
jelzőrendszer sikeresebb
működése érdekében

Jegyző

Nem releváns

2015-

drogprevenció

szociális
intézmény
vezetője

TOP 5.3

2016-

Szociális szakemberek
továbbképzése

szociális
intézmény
vezetője

Saját forrás

2016-

felnőttképzés a szociális
szférába tartozó
szakmacsoportokban

szociális
intézmény
vezetője

Saját forrás

2016-

A közösségi házban szociális
ügyintéző folyamatos
jelenléte

szociális
intézmény
vezetője

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

Nagylaposon a közösségi tér
felújítása

Polgármester

Saját forrás

2018

játszótér felújítása
Cigányvárosban

polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések
Mindegyik terület esetében alapvetően rehabilitációs programok alkalmazására van szükség. A két
legnagyobb népességszámú terület etnikailag is szegregált, magas és növekvő a roma lakosság aránya.
Felszámolásuk nem lehetséges. Az önkormányzat szociális városrehabilitációs programok lebonyolítását
tervezi a két területen. A leromlott, életveszélyes állagú ingatlanok elbontásával, szociális bérlakások
kialakításával, a családok integrált környezetben történő elhelyezésével kívánunk a lakhatási
körülményeken javítani, egyúttal a két területen a lakosságszámot csökkenteni és ezzel a szegregációt
oldani.
Öregszőlőn rendkívül hiányos az infrastruktúra. Kiépítésük szükséges. A másik három szegregátumban a
lakókörnyezet minőségének javítása, a településrész vonzóbbá tétele a más településrészen élőknek is,
valamint az ingatlanok értékének növelésén keresztül az ott lakók jövedelempozíciójának javítása
szükséges. Ezen területeken a hiányzó infrastruktúra kiépítése szükséges.
A közműszolgáltatókkal együttműködve kártyás mérőórák kihelyezését szükséges kezdeményezni azon
családok esetében, ahol a közművek díjhátralék miatt lekötésre kerültek az ingatlanokról.
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Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései
Szegregátum

Konkrét intézkedés/
beavatkozás

Érintett terület
specifikus cél

Felelős
partner

Lehetséges
pénzügyi forrás

Megvalósulás
lehetséges
időtávja

Cigányváros,
Öregszőlő

Szociális
városrehabilitációs
program
lebonyolítása

Lakókörnyezet
rehabilitációja, a
szegregáció
erősödésének
megakadályozása; a
szegregáció oldása

Polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

Öregszőlő

Hiányzó
infrastruktúra
kiépítése

Lakókörnyezet
rehabilitációja

Polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

Nagylapos,
Bánomkert,
Kocsorhegy

Hiányzó
infrastruktúra
kiépítése

Lakókörnyezet
rehabilitációja

Polgármester

Saját forrás

2018-

Cigányváros,
Öregszőlő

Rossz állagú házak
elbontása

Polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

Cigányváros,
Öregszőlő

Bérlakások
kialakítása integrált
lakókörnyezetben

A szegregáció oldása

Polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

Cigányváros,
Öregszőlő

Bérlakásokba költöző
családok szociális
támogatása,
mentorálása

A szegregáció oldása

Polgármester

TOP szociális
városrehabilitáció

2017-

Cigányváros,
Öregszőlő,
Nagy-lapos,
Bánomkert,
Kocsorhegy

Kártyás mérőórák
elhelyezése

Az elvárható
életminőséghez
szükséges feltételek
elősegítése

szociális
intézmény
vezetője

Saját forrás

2015-

A projektfejlesztés során elemi érdekünk a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága. Mind az
előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges formáit. A
Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot bevonjuk ezen folyamatokba.
Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló esemény, illetve
a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a hátrányos helyzetű
csoportok tájékoztatására.
A város tervezett fejlesztései nem járnak szegregációs hatással.
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A

szegregációt

okozó

folyamatok

megváltoztatására,

hatásuk

mérséklésére

teendő

intézkedések

A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódhatnak meg, közülük a legfontosabb az
alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a kizárólagosan a legolcsóbb és egyben
legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az eladósodás és ennek következtében a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése.
A legtöbb önkormányzat gazdálkodása feszített, sokszor az alapvető fejlesztésekre sem jut forrás. A
településen élő legszegényebb családok támogatását ennek ellenére fel kell vállalnia az önkormányzatnak
annak érdekében, hogy helyzetük javuljon, körük ne bővüljön. A rossz szociális helyzetben lévő családokon
leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az alapfeltétele a család jobb helyzetbe kerülésének. A
lakhatási programok megvalósításánál elsődleges szempont megakadályozni, hogy a legszegényebbek egy
tömbbe lakjanak, mivel ez gettósodási folyamatot indít el. Szegregálódási folyamatokat indíthat el, ha egy
városrész leromlása elindul, az önkormányzat felelőssége, hogy ha ezt észleli, gyorsan reagáljon. Az
önkormányzatban, ha valóban kialakul a tulajdonosi szemlélet, mindent el fog követni, hogy a leromló
területek további pusztulását megállítsa. Ennek egyik eszköze lehet a hiányzó közszolgáltatások elérhetővé
tétele, akár azok átszervezésével.
A fentebb jelzett problémák és lehetséges megoldások – az integrált oktatás kivételével – forrásigényesek,
ezért az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy megtalálja azokat a külső, leginkább pályázati
forrásokat, amelyek segítségével a település legrosszabb helyzetben lévő családjait tudja támogatni.

A szegregátumok létrejötte részben spontán folyamat eredménye. A jelenlegi városfejlesztési elképzelések
szerint nem ismert olyan beavatkozás, amely a területeken az ingatlanok nagyszámú bontását követelné
meg, ezzel esetlegesen hozzájárulva újabb szegregátumok létrejöttéhez. A fiatal családok lakhatáshoz
jutásának elősegítése érdekében bérlakásokat alakítunk ki. A beóvodázáskor az óvodai feladatellátási
helyek között a HH és HHH gyermekek egyenletes elosztását biztosítjuk. A településen más ágazatot érintő
szegregációs mechanizmusok nem ismertek.

Az Anti-szegregációs Program megvalósításának nyomon követése – monitoring

Az önkormányzat Integrációs kerekasztalt hoz létre. A Kerekasztal tagjai közé meghívja a Gyomaendrődi
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, a program megvalósításába bevont (szociális, köznevelési)
intézmények vezetőit, illetve a releváns civil szervezeteket. A Kerekasztal látja el a Programban leírt
tervezett intézkedések monitoringját is.
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A Kerekasztal folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek
véleményének kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel kapcsolatos
elégedettség méréséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes intézkedések felelősei
félévente beszámolnak a képviselőtestületnek. A Kerekasztal monitoring munkája kiterjed az egyes
intézkedések relevanciájának vizsgálatára is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve
kötelezettséget vállal az Anti-szegregációs Intézkedési Tervben foglaltak érvényesítésére. A fennhatósága,
felügyelete alá tartozó szervek és intézmények tekintetében kötelezővé teszi, hogy döntéseik,
tevékenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai szegregációs folyamatok megfordítására kell
törekedjenek, azok a szegregációt semmilyen formában nem segíthetik elő.
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3.5 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A lakosság életmódja a Dél-alföldi régió átlagának megfelel. Az egészségesebb életmód és egészséges
táplálkozás megvalósulásához felvilágosító munkára és az egyének anyagi körülményeinek változására
lenne szükség. Olyan környezeti hatásról, mely jelentősen befolyásolná a lakosság egészségi állapotát, nem
beszélhetünk. A társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális viszonyok megfelelnek a magyarországi
települési viszonyoknak.
Gyomaendrődön a Városi Egészségügyi Intézmény jól működő és innovatív rendszer, ahol a működést az
önkormányzat biztosítja, mint tulajdonos.
A szolgáltatást igénylők minden területen egyenlő bánásmódban részesülnek.
3.6 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

A helyi közélet kiegészül az Önkormányzat által jelenleg megvalósuló uniós projekt keretében új közösségi
színhelyekkel, ahol további változatos vallási, kulturális és szabadidős programok lesznek elérhetőek a helyi
és környékbeli lakosok számára is, megkülönböztetés nélkül. Ezzel színesedik a kulturális közélet.
3.7 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is aktív tevékenységet végez az esélyegyenlőségi célcsoport
érdekében: táborokat szerveznek, pályázati lehetőségeket aknáznak ki, jelentős szerepet vállalnak az
általános iskolai képzések befejezésében.
3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma
csökken, a versenyképes szakképzettséggel
rendelkezőké továbbra is alacsony, ugyanakkor
nincs a végzettségnek megfelelő munkalehetőség
A szegénység legfőbb oka a tartós munkanélküliség
Hátrányos helyzetek öröklődése generációkon át.
Naprakész adatok hiánya a szegregációval érintett
területeken
Esetenként hátrányos megkülönböztetés a
származás miatt a munkaerő piacon

fejlesztési lehetőségek
Alapvégzettségre épülő versenyképes képzések
elősegítése (szakmák tanulása, OKJ-s képzések,
tanfolyamok, továbbképzések)
Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása.
Közfoglalkoztatás. Szociális, gyermekjóléti, képzési
szolgáltatások biztosítása.
A szegregátumok szociográfiai felmérésének
elkészítése
A többségi társadalommal megismertetni a roma
kultúrát az előítéletek csökkentése érdekében.

30

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői

Gyomaendrőd lakónépessége 2012-ben 13712 fő volt, ebből a 0-17 éves korúak száma 2325 fő. Tehát a
gyermekkorúak aránya az összes lakónépességhez viszonyítva közel 17 %. 2014-ben a lakónépesség 13 525
fő, melyből 2120 fő a 0-17 éves korúak száma, ami már kevesebb, mint 16 %. A helyi adatgyűjtések alapján
a 2013-ban elkészített HEP-ben felvázolt tendenciák nem változtak, a születések száma, a gyermekek száma
folyamatosan csökken, alapvetően nincsen változás a veszélyeztetett gyermekek, a HH/HHH és SNI
gyermekek arányában.
Településünkön a közoktatási intézményi feladatok mindegyike továbbra is ellátott, a feladatellátás
tekintetében változás az elmúlt két évben nem következett.
Gyomaendrődön továbbra is biztosított a védőnői szolgálat, gyermekorvosi ellátás, az iskolai
gyógypedagógusok tevékenysége, a családsegítő és a pedagógiai szakszolgálat működése.
Továbbra is működik a településen a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer.
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik az iskolákban. A különleges gondozást
igénylő gyermekek gyógypedagógiai ellátása - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban - feladatot a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola látja el.
A speciális tagozaton oktatott gyermekek testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok lehetnek, vagy a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdhetnek.

4.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A gyermekek veszélyeztetettségének egyik alap oka
A család diszfunkcionális működésének csökkentése
a család diszfunkcionális működése
Közfoglalkoztatás elősegítésén keresztül a szülők
Magas a hátrányos helyzetű és halmozottan elsődleges munkaerőpiacra való visszajutásának
hátrányos helyzetű gyermekek száma
segítése. Tehetséggondozó programok folyamatos
biztosítása.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A két évvel ezelőtt megállapított trendek és következtetések jelenleg is helytállóak:
A munkanélküli nők száma magasabb ugyan a munkanélküli férfiakénál, ugyanakkor a lakosságon belüli
arányuk is nagyobb, s a munkaképes korú nőkön belül magasabb a foglalkoztatottak aránya, mint a
férfiaknál.
A helyi adatgyűjtés és a tapasztalatok szerint különösen hátrányos helyzetben vannak azok az aktív korú
nők, akik


Pályakezdők, és nehezen találnak munkát, mivel nincs szakmai tapasztalatuk vagy,



kisgyermekes anyukák, vagy gyesen vannak, kiesnek a munkából vagy,



Elérték már a 45. életévüket, vagy annál idősebbek.

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

év
férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

2008

5035

5095

4477

4602

558

493

2009

3980

5077

4450

4507

683

570

2010

4917

5068

4517

4529

503

539

2011

4893

4885

2791

2176

463

538

2012

4606

4620

4276

4239

330

381

2013

3849

4556

3558

4292

291

264

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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5.2 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak, nőket érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések

Gyomaendrődön is előfordul családon belüli erőszak, ami legtöbbször nem kerül a külvilág tudomására,
családon belül marad. A témában a mai napig jellemző a magas látencia.
Általánosságban elmondható, hogy a munkaerőpiacon azok a nők, akik roma származásúak, kisgyermekes
vagy sokgyermekes anyukák, egyedülálló anyukák, valamint 45 év felettiek, különösen hátrányos
helyzetben vannak. Nálunk is megtalálhatók sztereotípiák, pl. hogy a nők helye a ház és a gyerekek körül
van, nem pedig a munkaerőpiacon. Sok kisgyermekes anyukának okoz nehézséget a családi élet és a
munkahelyi feladatok összeegyeztetése, ami problémákat okozhat a munkahelyen és a családban is.
Ezek azonban országosan általánosan jelentkező problémák, a nőket helyi szinten fokozottan érintő
társadalmi problémák nem jellemzőek településünkre.
A családsegítő szolgálatnál a hozott problémák megoszlását az alábbi táblázat mutatja – mely táblázat
tartalmazza a nőket érintő problémákat számszerűsítve –, az utolsó három év összehasonlításában:
Hozott probléma megnevezése
Életviteli
Családi kapcsolati
Családon belüli bántalmazás
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézéshez segítségkérés
Információkérés
Egyéb

2011
16
49
4
53
9
205
112
0
0
5
4

2012
82
81
0
37
7
195
64
51
352
211
1

2013
14
31
7
35
6
39
36
26
3
0
1

2014
14
25
6
43
10
24
32
30
14
0
5

A táblázat adataiból is látható, hogy az elmúlt időszakban jelentős változás nem történt, a beazonosított
problémák és tendenciák továbbra is érvényben vannak.
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5.3 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nők megkülönböztetése a foglalkoztatás területén –
nincs adat
Családon belüli erőszak eltitkolása

Fórumok – tájékoztatás. Információs pontok
biztosítása
Felvilágosítás, hová fordulhat az érintett
Segítő szolgálat szervezése, akik az egyedül élő idős
nők számára biztosítanak szolgáltatásokat: pl.
fűnyírás, favágás stb.

Idősek között magas a nők aránya. Gyakran
maradnak egyedül nagy alapterületű házaikban.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
Sajnálatos módon a célcsoport tagjainak száma tovább nőtt el múlt időszakban, egyre több az – javarészt
egyedülálló – idős ember településen. Az idős emberek növekvő száma nagy felelősséget jelent, egyúttal
nagy terhet ró a meglévő szociális és egészségügyi ellátó rendszerre.
Az egészséges idősek foglalkoztatására továbbra sem adódik számottevő lehetőség. A regisztrált
munkanélküliek között az 55 év felettiek száma továbbra is 11 %. Azoknak a munkavállalóknak, akik ebben a
korban válnak állástalanná, Gyomaendrődön is kevesebb esélyük van az elhelyezkedésre.
Regisztrált
év

munkanélküliek
száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma

fő

fő

%

2008

1051

61

6%

2009

1162

103

9%

2010

1087

95

9%

2011

1058

106

10%

2012

889

102

11%

2013

555

59

11%

Az idősek számára a HEPben megfogalmazottak szerint biztosítottak a szociális és egészségügyi ellátási
formák, a településen ugyanúgy működnek nyugdíjasokat érintő civil szervezetek, nyugdíjas klubok, akik
rendszeres időközönként tartanak tagjaiknak összejöveteleket.
6.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák
Magas munkanélküliség az 55 év felettiek körében
Idősek elmagányosodása
Az idősek kiemelt célpontjai a bűncselekményt
elkövetőknek védtelenségük miatt
Bizalmatlanok az emberekkel, változásokkal
szemben, emiatt elutasítják a segítséget
Nyugdíjba vonulásuk után haszontalannak érzik
magukat

fejlesztési lehetőségek
Önkormányzat és a GyJH Járási Munkaügyi
Kirendeltségének szoros együttműködése.
Elszigetelődés megakadályozása, időseket
megszólító programok szervezése
Folyamatos tájékoztatások a célcsoport számára,
fórumok, programok szervezése
Nyílt napok a nappali ellátásban, bizalmon alapuló
kapcsolatok kialakítása
Nyugdíjasok bevonása önkéntes munkába
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A fogyatékkal élők helyzetének főbb jellemzői, helyzetük
A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 évi elkészítése óta a fogyatékkal élők célcsoportját érintően jelentős
változás nem következett be.
A célcsoport vonatkozásában elmondható, hogy továbbra is működik a Támogató Szolgálat, biztosított
részükre a nappali ellátás, a közintézmények többségében legalább a fizikai akadálymentesítés biztosított.
Azonban a felülvizsgált időszakban e területen sem következett be változás, az akkori megállapítások
jelenleg is helytállóak.
Ellátottak fogyatékossági típus szerinti megoszlása 2014. december 31-én

A településen működő ellátórendszeren belül folyamatos prioritást élvez a fogyatékos személyek egyéni
fejlesztése, rehabilitációja. Cél, a minél teljesebb önálló élet megvalósulása, speciális önsegítő csoportok
szerveződésének segítése, a fogyatékkal élők széleskörben megvalósuló társadalmi integrációjának
elősegítése.
7.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az akadálymentesítés nem teljes körű
Jelnyelvi tolmács hiánya
Hivatalos ügyeik intézése nehézségekbe ütközik.
Nehezen megoldható a közlekedésük a településen
és más városokba
Szegregálódnak a fogyatékkal élők: családjuk is
titkolja létezésüket, szégyellik.

fejlesztési lehetőségek
Komplex akadálymentesítés
Kommunikációs akadálymentesítés
Támogató Szolgálat megerősítése, kapacitásának
bővítése
Tájékoztatások, fórumok szervezése. Nyílt napok az
Esély klubban.
36

Nincs a településen bentlakásos intézmény a
fogyatékkal élők számára ezért az idősödő
hozzátartozóknak anyagi és érzelmi megterhelést
jelent az elhelyezésük.
Nincs egységes érdekvédelmi képviseletük a
településen.

Bentlakásos intézmény létrehozása a településen.
Elősegíteni az alulról jövő kezdeményezéseket,
anyagi és humán erőforrást nyújtani számukra
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

A települések továbbra is aktív civil élet folyik, melyek közül számos szervezet tevékenysége elősegíti a helyi
esélyegyenlőségi

célcsoportok

helyzetének

javítását,

mint

például

a

HH/HHH

gyermekek

tehetségfejlesztését, oktatását, a lakosság egészségi állapotának fejlesztését, a közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének segítését, közrend és közbiztonság megőrzését, hagyományőrzést
és az idősek kulturálódásának támogatását. A települési önkormányzat továbbra is jó kapcsolatot ápol a
helyi civil szervezetekkel, igyekszik több szempontból is segíteni munkájuk, céljaik elérését.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálati anyagát Képviselő-testület bizottságainak ülésein és a
Képviselő-testület ülésén is előterjesztjük, az előterjesztés megtekinthető Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának akadálymentes honlapján. A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokat a
kábeltelevízió is közvetíti.
A már elfogadott dokumentum a város honlapján hozzáférhető lesz, melyet bárki megtekinthet majd.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
A HEP 2013-as elkészítése óta az akkor vizsgált mutatókban nagyszámú eltérés nem jelentkezett a mostani
felülvizsgálat időpontjáig.
Két olyan mutatóval találkoztunk, mely alapján a helyzet megváltozásáról beszélhetünk.
Az egyik a romák és/vagy mélyszegénységben élők helyzetére vonatkozott.
A 2013-as adatok ugyanis felfedték, hogy csoportjukban magas azoknak az aránya, akik még alapfokú
végzettséggel sem rendelkeznek. Hála azonban a képzéseknek, melyek településünkön megvalósultak, ez az
arányszám jelentősen csökkent.

A másik mutató, mely nagy különbséget mutat a HEP készítése óta eltelt időben, az a településünkön
található szegregátumok számára vonatkozik.
2013-ban az Európai Unió szegregátum-meghatározását figyelembe véve megállapítást nyert, hogy
Gyomaendrődön szegregátum nincs, szegregációval veszélyeztetett településrész kettő van: Öregszőlő és a
Cigányváros.
2015-ben az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésekor az anti-szegregációs szakértő által vizsgálva
a helyi adatokat az általuk használt fogalom meghatározás alapján a településen 5 szegregátum található.
Ezek a következők: Öregszőlő, Cigányváros, Nagylapos, Bánomkert és Kocsorhegy.
Ennek alapján az Intézkedési Tervben részben megmaradnak a két évvel ezelőtt meghatározott
tevékenységek, azonban ezeket a változó adatokhoz alakítottuk, illetve új intézkedéseket is
meghatároztunk.

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők száma csökken, a
versenyképes szakképzettséggel
rendelkezőké továbbra is alacsony,
ugyanakkor nincs a végzettségnek
megfelelő munkalehetőség
A szegénység legfőbb oka a tartós
munkanélküliség
Hátrányos helyzetek öröklődése
generációkon át.
Naprakész adatok hiánya a szegregációval
érintett területeken

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Alapvégzettségre épülő versenyképes
képzések elősegítése (szakmák tanulása,
OKJ-s képzések, tanfolyamok,
továbbképzések)
Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása.
Közfoglalkoztatás. Szociális, gyermekjóléti,
képzési szolgáltatások biztosítása.
A szegregátumok szociográfiai felmérésének
elkészítése
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Gyermekek

Esetenként hátrányos megkülönböztetés
a származás miatt a munkaerő piacon

A többségi társadalommal megismertetni a
roma kultúrát az előítéletek csökkentése
érdekében.

A gyermekek veszélyeztetettségének
egyik alap oka a család diszfunkcionális
működése

A család diszfunkcionális működésének
csökkentése

Magas a hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma
Magas munkanélküliség az 55 év felettiek
körében
Idősek elmagányosodása

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

Az idősek kiemelt célpontjai a
bűncselekményt elkövetőknek,
védtelenségük miatt
Bizalmatlanok az emberekkel,
változásokkal szemben, emiatt elutasítják
a segítséget
Nyugdíjba vonulásuk után
haszontalannak érzik magukat
Nők megkülönböztetése a foglalkoztatás
területén – nincs adat
Családon belüli erőszak eltitkolása
Idősek között magas a nők aránya.
Gyakran maradnak egyedül nagy
alapterületű házaikban.
Az akadálymentesítés nem teljes körű
Jelnyelvi tolmács hiánya
Hivatalos ügyeik intézése nehézségekbe
ütközik.
Nehezen megoldható a közlekedésük a
településen és más városokba
Szegregálódnak a fogyatékkal élők:
családjuk is titkolja létezésüket,
szégyellik.
Nincs a településen bentlakásos
intézmény a fogyatékkal élők számára
ezért az idősödő hozzátartozóknak anyagi
és érzelmi megterhelést jelent az
elhelyezésük.
Nincs egységes érdekvédelmi
képviseletük a településen.

Közfoglalkoztatás elősegítésén keresztül a
szülők elsődleges munkaerőpiacra való
visszajutásának segítése. Tehetséggondozó
programok folyamatos biztosítása.
Önkormányzat és a GyJH Járási Munkaügyi
Kirendeltségének szoros együttműködése.
Elszigetelődés megakadályozása, időseket
megszólító programok szervezése
Folyamatos tájékoztatások a célcsoport
számára, fórumok, programok szervezése
Nyílt napok a nappali ellátásban, bizalmon
alapuló kapcsolatok kialakítása
Nyugdíjasok bevonása önkéntes munkába
Fórumok – tájékoztatás. Információs pontok
biztosítása
Felvilágosítás, hová fordulhat az érintett
Segítő szolgálat szervezése, akik az egyedül
élő idős nők számára biztosítanak
szolgáltatásokat: pl. fűnyírás, favágás stb.
Komplex akadálymentesítés
Kommunikációs akadálymentesítés
Támogató Szolgálat megerősítése,
kapacitásának bővítése
Tájékoztatások, fórumok szervezése. Nyílt
napok az Esély klubban.

Bentlakásos intézmény létrehozása a
településen.
Elősegíteni az alulról jövő
kezdeményezéseket, anyagi és humán
erőforrást nyújtani számukra
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A beavatkozások megvalósítói
Az eredeti, 2013. évi HEP Intézkedési Tervében még nem szereplő, a felülvizsgálati eljárás során, az
esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozásokat a táblázatban szürke kijelöléssel
jelöltük.

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1 Első lépés a munka felé

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

2 Szegénység csökkentése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
Önkormányzat, Oktatási intézmények,
Járási Hivatal Munkaügyi Központ
Önkormányzat Járási Hivatal Munkaügyi
Központ

3 Hátrányos helyzet „öröklődésének”
Önkormányzat és intézményei
megakadályozása
4
A
szegregátumok
szociográfiai
Önkormányzat és intézményei
felmérésének elkészítése
Önkormányzat és intézményei és civil
5. Ismerjük meg egymást!
szervezetek
1 A családok segítése a diszfunkcionalitás Önkormányzat, szociális és oktatási
csökkentésében
intézmények
2 Az én esélyem – a hátrányok csökkentése
Önkormányzat és intézményei
a gyermekek körében
1 Vissza a munka világába
Önkormányzat és intézményei
2 Együtt a boldog és kiegyensúlyozott Önkormányzat, Térségi Szociális Gondozási
nyugdíjas évekért
Központ
Önkormányzat, intézményei és civil
3. Vigyázzunk magukra és családtagjainkra!
szervezetek
Önkormányzati intézmények és civil
4. Ismerjen meg minket, hogy segíthessünk!
szervezetek
Önkormányzati intézmények és civil
5. Segítsen nekünk tapasztalatával!
szervezetek
Önkormányzat, Térségi Szociális Gondozási
1 Egyenlő esélyek a nemek között
Központ
2 Családon belül erőszak megelőzése, a
Önkormányzat és intézmények
megtörtént erőszak kiemelése a látenciából
3. Ház körüli szolgáltatások egyedül élő nők
Önkormányzat
számára
1 Komplex akadálymentesítés
Önkormányzat és intézményei
Önkormányzat Térségi Szociális Gondozási
2 Kommunikációs akadálymentesítés
Központ
3. Támogató Szolgálat megerősítése, Önkormányzat és Térségi szociális
kapacitásának bővítése
Gondozási Központ
4. Nincs egyedül! Segítség fogyatékkal élők Önkormányzat és Térségi szociális
és családtagjaik számára
Gondozási Központ
5. Bentlakásos intézmény igényfelmérése, Önkormányzat és Térségi szociális
megszervezése
Gondozási Központ
6. Érdekképviseleti szerveződések segítése
Önkormányzat
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Jövőképünk
A jövőképünk alapvetően nem változott az eltelt két évben, viszont az elmúlt időszakokban beállott
változások felhozták a meglevő szerkezeti struktúra átértékelését.
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő eséllyel vesznek részt a közösség életében.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szakmát és munkát kapjanak, felzárkózzanak az átlagos
életszínvonalhoz.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatásban, fejlesztésben való részvételének egyenlő esélyű
hozzáférését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek emberi méltóságának tiszteletben tartására, hogy érezzék, idős
korban is teljes értékű emberek.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkahely és a család összeegyeztethetőségét, a munkaerőpiacra történő reintegrációt, a hátrányos megkülönböztetés csökkentését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására, önbecsülésük visszaadására és a
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésére.

A következőkben részletesen ismertetjük a fent megjelölt beavatkozási intézkedéseket, melyek
tartalmazzák mind a 2013. évi HEP-ben szereplő intézkedéseket, azok módosításait, mind pedig az új
intézkedéseket.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Az intézkedés címe, megnevezése

Első lépés a munka felé

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők száma magas. A 8 általános iskolai vagy annál
alacsonyabb végzettséggel, rendelkező álláskeresők aránya az elmúlt 5 év tekintetében eléri a 75%-ot.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rövid: Célcsoport elérése
Közép: Általános iskolai végzettséggel és szakképzetséggel rendelkezők számának növelése
Hosszú: Képzés következtében a tartós munkanélküliek számának csökkentése.

Az intézkedés tartalma

1.
2.
3.
4.

Igényfelmérés
Eszközök és erőforrás felmérés
Kapcsolatfelvétel az érintett intézményekkel
Pályázati lehetőségek felkutatása

Az intézkedés megvalósításának határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

Beszámoló a 8 általános iskolai végzettséggel, és a versenyképes szakmával rendelkezők számának alakulásáról

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

lejárt, nem teljesített, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

A 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma emelkedett az eltelt két évben, de a versenyképes
szakmával rendelkezők száma még mindig alacsony

Módosítás

Célok tekintetében:
Rövid: Célcsoport elérése, motiválása képzettség megszerzésére. Képzések szervezése
Közép: Versenyképes tudással és szakképzetséggel rendelkezők számának növelése
Hosszú: Képzés következtében a tartós munkanélküliek számának csökkentése.
Tevékenységek tekintetében
1. Igények, eszközök és erőforrások felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása
2. Kapcsolatfelvétel a célcsoporttal, kompetenciafejlesztésük, motiválásuk
3. Képzések megszervezése és lebonyolítása
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Az intézkedés címe, megnevezése

Szegénység csökkentése és megelőzése

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

A nyilvántartott munkanélküliek 46,8%-a 180 napnál régebben regisztrált. A szegénység egyik legalapvetőbb
oka a tartós munkanélküliség

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rövid: A közfoglalkoztatás folyamatos megszervezése a munka világába való sikeres visszatérés érdekében.
Közép: Tartós munkanélküliek számára átképzések biztosítása.
Hosszú: Tartós munkanélküliek számának csökkentése 5 %-al.

Az intézkedés tartalma

1. Igényfelmérés.
2. Kapcsolatfelvétel a GyJH Járási Munkaügyi Kirendeltséggel - Közfoglalkoztatás.

Az intézkedés megvalósításának határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

Beszámoló a közfoglalkoztatásról

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

lejárt, nem teljesített, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

A közfoglalkoztatottak aránya elmúlt két évben továbbra is elérte a 3%-ot a településen élő aktív lakosságon
belül

Módosítás

A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Az intézkedés címe, megnevezése

Hátrányos helyzet „öröklődésének” megakadályozása

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Az önkormányzat által segélyezett célcsoport esetében megfigyelhető, hogy a 15-20 éve segélyezettek mellett
már gyermekeik is megjelentek a rendszerben, mint igénybevevők

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: Életvezetést segítő programok biztosítása a településen.
Hosszú: Megelőzni a hátrányos helyzetek öröklődését.

Az intézkedés tartalma

1. Erőforrás felmérése.
2. Az erőforrás és érintettek közötti kapcsolat létrehozása.
3. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása

Az intézkedés megvalósításának határideje

2015.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

Felmérés segélyezettek számának alakulására vonatkozóan, Intézmény szakmai beszámolója.

Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

A rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 11%-kal csökkent
Önismereti csoportok szervezése 13-15 és 16-20 évesek számára (11-12 fő)
Nők/családok/fiatalok számára programsorozat a családbarát közgondolkodás jegyében. Témák: egészséges
életmód, családon belüli erőszak, családtervezés, pénzkezelés. (15-20 fő alkalmanként)
Szülők/családok számára: Szülőcsoportos foglalkozások a kábítószerekkel kapcsolatosan. Témák: kábítószerek
fajtái, kábítószer használat lelki, testi és bűnügyi vonatkozásai, gyógyult drogosok története.

Módosítás

Jelentős módosítást ebben az intézkedésben nem tervezünk, folytatjuk az eddigi tevékenységeket.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Az intézkedés címe, megnevezése

A szegregátumok szociográfiai felmérése

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

A szegregációval veszélyeztetett területeken hiányoznak a naprakész szociográfiai adatok.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az intézkedés tartalma

Rövid: Adathiány megszüntetése
Közép: Adatbázis létrehozása
Hosszú: Szociográfiai felmérés elkészítése
1.
2.
3.
4.

Az érintettek tájékoztatása
Adatok gyűjtése
Adatbázis létrehozása
Felmérés elkészítése, (később – szükség esetén - intézkedési terv készítése)

Az intézkedés megvalósításának határideje

2014. december 31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

Szociográfiai felmérés dokumentációja

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

lejárt, nem teljesített, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

nem valósult meg, szociográfiai felmérések elkészítése szükséges.

Módosítás

Az ITS-hez kapcsolódóan a szegregátumok meghatározása módosult, ennek alapján a szegregátumok
felmérését ki kell terjeszteni ezekre a városrészekre is.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.

46

Intézkedés címe:

Ismerjük meg egymást!
A felülvizsgálati eljárás során, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A többségi társadalom, előítéletei miatt, nem alkalmaz roma származású embereket munkavállalóként.
Konkrét adat nincs erre vonatkozóan.

Célok Rövid: a többségi társadalom megismertetése a roma kultúrával, szokásokkal
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és Közép: Az etnikai hovatartozás miatti hátrányos megkülönböztetés csökkentése a munka világában
hosszútávú időegységekre bontásban
Hosszú: Előítéletek csökkentése a helyi lakosság körében
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Roma kulturális rendezvények szervezése
Közös programok romák és nem romák részvételével

Résztvevők és felelős

Önkormányzat

Partnerek

Önkormányzati intézmények, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba szedve

2018.06.27

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

Szakmai beszámoló a rendezvényen résztvevők számának alakulásáról és a programok megrendezésének
hatásairól

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Kockázati tényező a célcsoportok érdektelensége, illetve a munkáltatók ellenállása.
A célcsoport elérésére közvetlen megkereséseket tervezünk, igyekszünk minél nagyobb hirdetési felületet
igénybe venni. A munkáltatók ellenállása csökkenthető pályázati programokkal (pl. támogatott
foglalkoztatás romák részére), vagy adókedvezménnyel.

Szükséges erőforrások

Anyagi erőforrás
Humán erőforrás
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Az intézkedés címe, megnevezése

A családok segítése a diszfunkcionalitás megszüntetésében

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

A családok szétesése következtében a gyermekekkel való törődés, a nevelés, gondozás, szeretethiányból adódó
veszélyeztetettség növekedése.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: A szülőkkel való kapcsolattartás érdekében a családlátogatások növelése, személyes bizalomra épülő
kapcsolat kiépítése által elősegíteni a veszélyeztetett gyermekek nevelését, személyiség és kompetencia
fejlesztését.
Hosszú: A családi biztonság növelésével csökkenteni a gyermekek veszélyeztetettségét.

Az intézkedés tartalma

1. Gyermekjóléti és családsegítési feladatot ellátó intézményben családi programok szervezése.
2. Oktatási Intézményen belül szülőkkel való kapcsolattartás javítása.

Az intézkedés megvalósításának határideje

2014.06.15.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

Oktatási intézmények, gyermek és ifjúságvédelmi felelőseinek szakmai beszámolói.

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

lejárt, nem teljesített, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Nők/családok/fiatalok számára programsorozat a családbarát közgondolkodás jegyében. Témák: egészséges
életmód, családon belüli erőszak, családtervezés, pénzkezelés. (15-20 fő alkalmanként, 7 alkalom)

Módosítás

Jelentős módosítást ebben az intézkedésben nem tervezünk, folytatjuk az eddigi tevékenységeket.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Az intézkedés címe, megnevezése

Az én esélyem – a hátrányok csökkentése a gyermekek körében

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rövid: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok között erőforrás felmérés, szükséglet
felmérés.
Közép: Erőforrásokhoz és szükségletekhez igazodó támogatás (GyJH Járási Munkaügyi Kirendeltsége,
közfoglalkoztatás, munkaerőpiaci program, tehetséggondozás)
Hosszú: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok munkajövedelemhez való juttatása,
melynek következtében a rászorultság megszűnik.

Az intézkedés tartalma

1. Igény, szükséglet felmérés
2. Kapcsolatfelvétel GYJH Járási Munkaügyi Kirendeltségével, civil szervezetekkel.
3. Tehetséggondozó programok folyamatos működtetése. (Arany János tehetséggondozó program, Bursa
Hungarica program, Tanoda program)

Az intézkedés megvalósításának határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

közfoglalkoztatási programok, tehetséggondozó programok működtetéséről értékelés

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

lejárt, nem teljesített, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma növekszik, míg a GYVK-ban részesülő családok száma csökken.

Módosítás

Jelentős módosítást ebben az intézkedésben nem tervezünk, folytatjuk az eddigi tevékenységeket.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Az intézkedés címe, megnevezése

Vissza a munka világába

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Magas a munkanélküliség az 55 év felettiek körében

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az intézkedés tartalma

Rövid: Célcsoport elérése
Közép: A célcsoport képzettségének felmérése, szükség esetén átképzés biztosítása a GyJH Járási Munkaügyi
Kirendeltségével való együttműködés keretében.
Hosszú: 5 fő munkába helyezése.
1. Célcsoport szakképzettségének felmérése
2. Szükség esetén átképzés biztosítása a célcsoport részére
3. Helyi vállalkozókkal a foglalkoztatási időszakra együttműködési megállapodás.

Az intézkedés megvalósításának határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

Helyzetértékelés az 55 év felettiek foglalkoztatásáról

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

lejárt, nem teljesített, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

nem valósult meg, igényfelmérés és átképzés szervezése szükséges

Módosítás

Jelentős módosítást ebben az intézkedésben nem tervezünk, folytatjuk az eddigi tevékenységeket.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Az intézkedés címe, megnevezése

Együtt a boldog és kiegyensúlyozott nyugdíjas évekért

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Idősek elmagányosodása

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rövid: Célcsoport elérése
Közép: Időseket megszólító programok szervezésének támogatása, pályázati lehetőségek felkutatása
prevenciós programokra.
Hosszú: A Térségi Szociális Gondozási Központ további magas szakmai színvonalú működtetésének biztosítása,
idősekkel foglalkozó civil szervezetek megerősítése.

Az intézkedés tartalma

1. Igényfelmérés.
2. Igényelt programok szervezése, prevenciós szemlélet erődítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése.
3. Az intézmény szakmai támogatása.

Az intézkedés megvalósításának határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

célcsoport kérdőíves felmérése, programokról szóló beszámolók, cikkek, a Térségi Szociális Gondozási Központ
éves szakmai beszámolói

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

lejárt, nem teljesített, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Jeles ünnepek megünneplése a TSZGK-ban a bentlakó és nappali ellátásban részesülő idősek részvételével.
Városi programok megvalósítása: buszos kirándulások, kulturális seregszemle, hagyományőrző programok,
Városi karácsony.

Módosítás

Jelentős módosítást ebben az intézkedésben nem tervezünk, folytatjuk az eddigi tevékenységeket.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Intézkedés címe:

Vigyázzunk magunkra és családtagjainkra!
A felülvizsgálati eljárás során, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idősek, különösen egyedül élők az átlaghoz képest gyakrabban lesznek bűncselekmények áldozatai

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre bontásban

Rövid: Pontos helyzetfelmérés rendőrségi adatok és érintettek megkérdezésével.
Közép: Fórumok, ismeretterjesztő programok szervezése az idősek számára
Hosszú: Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 5%-kal csökken

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Adatgyűjtés, helyzetkép elkészítése.
Fórumok, ismeretterjesztő előadások szervezése a település több területén.

Résztvevők és felelős

Önkormányzat

Partnerek

Rendőrség, Térségi Szociális Gondozási Központ

Határidő(k) pontokba szedve

2018.06.27.

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

Helyzetfelmérés és helyzetértékelés

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Kockázat, hogy az idősek nehezen mozdulnak ki otthonról, nagyobb utakra nem vállalkoznak. Ennek
elkerülésére a városban több részen tervezzük megvalósítani a tájékoztatásokat.

Szükséges erőforrások

Anyagi erőforrás
Humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Ismerjen meg minket, hogy segíthessünk!
A felülvizsgálati eljárás során, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idősek gyakran idegenkednek az intézmények által nyújtott szolgáltatásokkal szemben, mivel nem ismerik
azokat.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre bontásban

Rövid: Nyílt napok, fórumok szervezése, szóróanyagok eljuttatása a célcsoport számára.
Közép: Ismertté válnak a szolgáltatások, az abban résztvevő intézmények, szakemberek a településen.
Hosszú: A Térségi Szociális Gondozási Központ és egyéb szervezetek által az idősek számára nyújtott
szolgáltatások elfogadottsága nő a településen.
Nyílt napok szervezése
Szóróanyagok készítése, eljuttatása az időseknek
Rendszeres megjelenés a helyi ingyenes újságban.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők ésfelelős

Önkormányzat

Partnerek

Térségi Szociális Gondozási Központ, Hétszínvirág Egyesület, egyéb civil szervezetek

Határidő(k) pontokba szedve

2018.06.27.

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

Nyílt napok, fórumok beszámolói, szóróanyagok, újságcikkek

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Kockázat, hogy az idősek nehezen mozdulnak ki otthonról, nagyobb utakra nem vállalkoznak. Ennek
elkerülésére a városban több részen tervezzük megvalósítani a tájékoztatásokat.

Szükséges erőforrások

Anyagi forrás
Humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Segítsen nekünk tapasztalatával!
A felülvizsgálati eljárás során, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A nyugdíjba vonuláskor az addig tevékeny idős ember hirtelen elveszti célját, tevékenységét, ez lelkileg
megviseli, csökken az életkedve, ami betegségekben manifesztálódhat.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és
hosszú távú időegységekre bontásban

Rövid: Idősek bevonása önkéntes munkába.
Közép: Az idősek hasznosság-tudatának fenntartása, növelése
Hosszú: Élhetőbb nyugdíjas évek, aktív élet ameddig csak lehetséges.
Idősek tudásának, tapasztalatának, tenni akarásának felmérése
Önkéntes munkára való igény felmérése
Az idősek és a munkatevékenység „összehozása”

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és felelős

Önkormányzat

Partnerek

Térségi Szociális Gondozási Központ, Hétszínvirág Egyesület, oktatási intézmények, civil egyesületek

Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és csökkentésük eszközei

2018.06.27.

Szükséges erőforrások

Helyzetfelmérés az idősek és az önkéntes munka szintjén

nem releváns
Anyagi források
Humán erőforrás
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Az intézkedés címe, megnevezése

A nemek közötti esélyegyenlőség lehetőségének növelése

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén – nem rendelkezünk adatokkal

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Rövid: Célcsoport elérése
Közép: A probléma felszínre kerülése, nyilvánosságra hozatala
Hosszú: A nők hátrányos megkülönböztetésének csökkentése a foglalkoztatás területén

Az intézkedés tartalma

1. Információs napok szervezése.
2. Rendszeres fórumok megszervezése.
3. Információs pont biztosítása.

Az intézkedés megvalósításának határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

információs napok értékelése

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

lejárt, nem teljesített, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

nem valósult meg, információs napok szervezése szükséges

Módosítás

Jelentős módosítást ebben az intézkedésben nem tervezünk, az eltervezett tevékenységeket kívánjuk
megvalósítani.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Az intézkedés címe, megnevezése

Családon belüli erőszak megelőzése, csökkentése. A látencia csökkentése a témában

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

10 riasztásra jutó feljelentés száma 7

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az intézkedés tartalma

Rövid: Kapcsolatfelvétel kialakítása érdekelt szervezetekkel.
Közép: Egyeztető fórum a segítségnyújtás lehetőségeiről.
Hosszú: Széleskörű tájékoztatás, az érintett hova fordulhat segítségért.
1.
2.
3.
4.

Osztályfőnöki óra – gyerekek.
Szülői értekezlet – szülők.
Szórólap
Lakossági fórum + Internet

Az intézkedés megvalósításának határideje

2014.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

Fórumok és értekezletek beszámolói, szórólapok, internetes megjelenés

Lejárt/nem lejárt határidő

Lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

lejárt, nem teljesített, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Nők/családok/fiatalok számára programsorozat a családbarát közgondolkodás jegyében. Témák: egészséges
életmód, családon belüli erőszak, családtervezés, pénzkezelés. (15-20 fő alkalmanként 7 alkalom)
A Civil közösségért Alapítvány (Szarvas) szervezésében Női előadások és klubfoglalkozás-sorozat a
családsegítőben. Témák: nők és média, női esélyegyenlőség, családon belüli erőszak (15-20 fő alkalmanként 5-5
alkalom)

Módosítás

Jelentős módosítást ebben az intézkedésben nem tervezünk, folytatjuk az eddigi tevékenységeket.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Intézkedés címe:

Ház körüli szolgáltatások egyedül élő nők számára
A felülvizsgálati eljárás során, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Településünkön az életkor előrehaladtával egyre magasabb a nők aránya, akik jellemzően egyedül élnek,
többnyire kertes házban, és nem tudják ellátni a ház körüli feladatokat.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre bontásban

Rövid: Igények pontos felmérése: kinek, mire lenne szüksége.
Közép: Megfelelő szervezeti forma kialakítása a szolgáltatás működtetésére.
Hosszú: Egyedül élő nők életminőségének javulása
Igények felmérése: hány embert érint, milyen típusú szolgáltatást vennének igénybe
Szolgáltatás megszervezése árak és finanszírozás kialakítása
Szolgáltatás működtetése

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és felelős

Önkormányzat

Partnerek

Járási Hivatal Munkaügyi Központ

Határidő(k) pontokba szedve

2018.06.27.

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

Helyzetfelmérés, szolgáltatás beindításának dokumentációja

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Az idősek bizalmatlanok, nehezen engednek be ismeretlen embereket a házukba és az életükbe. Ennek
csökkentésére lehetőleg ismerősök ajánlásával toborozzuk a leendő dolgozókat, a megbízhatóság az
alapkövetelmény. A segítők kiválasztásakor körültekintően kell eljárni. Másik kockázati tényező lehet, az
alacsony jövedelem miatt nem tudják kifizetni az idősek a szolgáltatás árát. Ennek kezelésére igyekszünk
egyéb forrásokat is felkutatni a szolgáltatáshoz.

Szükséges erőforrások

Anyagi források
Humán erőforrás
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Az intézkedés címe, megnevezése

Komplex akadálymentesítés

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Az akadálymentesítés nem valósult meg 100%-os mértékben

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az intézkedés tartalma

Rövid: A település közintézményeinek és egyéb közszolgáltatást ellátó intézményeinek teljes körű felmérése
akadálymentesítés szempontjából
Közép: Pályázati lehetőségek felkutatása
Hosszú: Komplex akadálymentesítés a felmért intézményekben
1. Igény felmérése
2. Pályázati lehetőségek felkutatása
3. Komplex akadálymentesítés megvalósítása

Az intézkedés megvalósításának határideje

2015.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

Pályázati dokumentációk, megvalósítási dokumentációk, használatba vételi engedélyek

Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

nem valósult meg, a közszolgáltatásokat biztosító intézmények teljes körű akadálymentesítése szükséges

Módosítás

Jelentős módosítást ebben az intézkedésben nem tervezünk, folytatjuk az eddigi tevékenységeket.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Az intézkedés címe, megnevezése

Kommunikációs akadálymentesítés

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Városunkban nincs jelnyelvi tolmács

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

Az intézkedés tartalma

Rövid: Jelentkezők felmérése
Közép: Pályázati lehetőség felkutatása a képzésre, jelentkező számára a képzésen való részvétel biztosítása
Hosszú:. Szolgáltatás folyamatos biztosítása a településen
1. Érdeklődés felkeltése
2. Forrás biztosítása – pályázati lehetőség kihasználásával
3. Jelnyelvi tolmács foglalkoztatása igény szerint az önkormányzatnál

Az intézkedés megvalósításának határideje

2016.12.31.

Az intézkedés eredményességét mérő
dokumentumok

környezetben fellelhető jelnyelvi tolmácsok listája, elérhetősége

Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

nem valósult meg, a település környékén fellelhető jelnyelvi tolmácsok elérhetőségének megszerzése,
szolgáltatásaik igénybevételi lehetőségeinek feltérképezése szükséges

Módosítás

Jelentős módosítást ebben az intézkedésben nem tervezünk, folytatjuk az eddigi tevékenységeket.
A megvalósítás határideje 2018.06.27-re módosul a célok elérése érdekében.
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Intézkedés címe:

Támogató Szolgálat megerősítése, kapacitásának bővítése
A felülvizsgálati eljárás során, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A fogyatékkal élők számára nagyon nehéz a közlekedés a településen belül és azon kívül is, ugyanakkor
gyakran kell járniuk orvosi vizsgálatokra, illetve ügyeket intézni.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre bontásban

Rövid: Helyzetfelmérés készítése
Közép: Támogató Szolgálat megerősítése, kapacitás bővítése az igényeknek megfelelően
Hosszú: Igények maximális kielégítése
Igények felmérése
Támogató Szolgálat jelenlegi kapacitásának és az igényeknek az összehangolása, kapacitás bővítésének
meghatározása
Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázat megírása, megvalósítása

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és felelős

Önkormányzat

Partnerek

Térségi Szociális Gondozási Központ

Határidő(k) pontokba szedve

2018.06.27.

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

Helyzetfelmérés dokumentációja

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Kockázati tényező, hogy nem lesz a célnak megfelelő pályázati kiírás. Ebben az esetben egyéb források
felkutatása válik szükségessé.

Szükséges erőforrások

Anyagi források
Humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Nincs egyedül! Segítség fogyatékkal élők és családtagjaik számára
A felülvizsgálati eljárás során, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A fogyatékkal élők és családtagjaik kirekesztettnek és egyedül érzik magukat problémájukkal. Gyakran
idegenkednek az intézmények által nyújtott szolgáltatásokkal szemben, mivel nem ismerik azokat.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre bontásban

Résztvevők és felelős

Rövid: Nyílt napok, fórumok szervezése, szóróanyagok eljuttatása a célcsoport számára.
Közép: Ismertté válnak a szolgáltatások, az abban résztvevő intézmények, szakemberek a településen.
Hosszú: A Térségi Szociális Gondozási központ és egyéb szervezetek által a fogyatékkal élők és családtagjaik
számára nyújtott szolgáltatások elfogadottsága nő a településen.
Nyílt napok szervezése
Szóróanyagok készítése, eljuttatása a célcsoportnak
Rendszeres megjelenés a helyi ingyenes újságban.
Önkormányzat

Partnerek

Térségi Szociális Gondozási Központ

Határidő(k) pontokba szedve

2018.06.27.

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

Nyílt napok, fórumok beszámolói, szóróanyagok, újságcikkek.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Kockázati tényező lehet, hogy a fogyatékos családtagokkal élő családok nagyon befelé fordulók, nem
akarják tudomásul venni a lehetőségeket. Ebben az esetben a személyes segítés, egy-egy nyitott családtag
vagy ismerős segíthet elnyerni a bizalmukat.

Szükséges erőforrások

Anyagi forrás
Humán erőforrás

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Bentlakásos intézmény igényfelmérése, szolgáltatás megszervezése
A felülvizsgálati eljárás során, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozás
Bizonyos fogyatékossággal élők számára koruk előrehaladtával, illetve a gondozó családtagok idősödésével
esetleg elhalálozásával szükségessé válik a bentlakásos intézményi elhelyezés, de ez településünkön nem
elérhető.
Rövid: Igények pontos felmérése.
Közép: Az igényeknek megfelelő ellátási forma beindítása a településen
Hosszú: A bentlakásos ellátás működtetése
Helyzetfelmérés a településen az igénybevevők körére vonatkozóan
A helyzetfelmérés alapján az ellátási forma és annak kereteinek meghatározása
Pályázati lehetőségek felkutatása a tevékenység beindításához
Pályázat megírása, megvalósítása
Ellátás működtetése

Résztvevők és felelős

Önkormányzat

Partnerek

Térségi Szociális Gondozási Központ, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba szedve

2018.06.27.

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

Helyzetfelmérés dokumentációja, pályázati dokumentáció.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Kockázati tényező, hogy nem lesz a célnak megfelelő pályázati kiírás. Ebben az esetben egyéb források
felkutatása válik szükségessé.

Szükséges erőforrások

Anyagi forrás
Humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Érdekképviseleti szerveződések segítése
A felülvizsgálati eljárás során, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében megalkotott új beavatkozás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen a fogyatékkal élők érdekképviseletének működése főként a mozgáskorlátozottak egyesületére
korlátozódik.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre bontásban

Résztvevők és felelős
Partnerek

Rövid: Helyzetfelmérés készítése a helyben élő fogyatékkal élők körében.
Közép: A helyzetfelmérés alapján a különböző fogyatékossággal élő csoportok segítése érdekképviseletük
kialakításában
Hosszú: Az érdekképviseletek működésének segítése szakmai tanácsokkal,
Kérdőíves felmérés a helyben élő fogyatékkal élők körében
A felmérés alapján megtalálni azokat az agilis személyeket, akik tudnak és akarnak tenni sorstársaik
érdekében.
Szakmai csoportot létrehozni, akik segítik munkájukat.
Pályázati források felkutatása, pályázatok megírásának és megvalósításának segítése
Önkormányzat
Térségi Szociális Gondozási Központ, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba szedve

2018.06.27.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága

Helyzetfelmérés dokumentációja

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Kockázati tényező lehet, ha az adott célcsoportban nincs olyan személy, aki képes szervezni az
érdekképviseletet. Csökkentése érdekében javasolt az adott személyek számára motivációs egyéni
tanácsadást biztosítani .

Szükséges erőforrások

Anyagi forrás
Humán erőforrás
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Összegzés
Intézkedés

1
2
3
4

Első lépés a munka felé
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

5
6
7

Gyermekek

8

Idősek

11
12
13

2 Együtt a boldog és kiegyensúlyozott
nyugdíjas évekért
3.
Vigyázzunk
magukra
és
családtagjainkra!
4. Ismerjen meg minket, hogy
segíthessünk!
5. Segítsen nekünk tapasztalatával!
1 Egyenlő esélyek a nemek között

14
Nők
15
16
17

Hátrányos helyzet „öröklődésének”
megakadályozása
A
szegregátumok
szociográfiai
felmérésének elkészítése
Ismerjük meg egymást!
1
A
családok
segítése
a
diszfunkcionalitás csökkentésében
2 Az én esélyem – a hátrányok
csökkentése a gyermekek körében
1 Vissza a munka világába

9
10

Szegénység csökkentése

Fogyatékkal élők

Határidő
2018.06.27.

2018.06.27.

Megjegyzés/Felülvizsgálat eredménye
részben teljesült, folyamatos képzésszervezés szükséges, megvalósítási határidő
módosult
részben teljesült, közfoglalkoztatás biztosítása szükséges, megvalósítási határidő
módosult
részben teljesült, életvezetési programok szervezése szükséges, megvalósítási
határidő módosult
nem készült el, ki kell terjeszteni az ITS-ben szegregátumként megjelölt
valamennyi városrészre a szociográfiai felmérést, határidő módosult
új intézkedés
részben teljesült, családi és ifjúsági programok szervezése szükséges,
megvalósítási határidő módosult
részben teljesült, közfoglalkoztatási és tehetséggondozó programok szervezése
szükséges, megvalósítási határidő módosult
nem valósult meg, képzettség felmérés és átképzés szervezése szükséges,
megvalósítási határidő módosult
részben teljesült, időseknek szóló programok további szervezése szükséges,
megvalósítási határidő módosult
új intézkedés

2018.06.27.

új intézkedés

2018.06.27.
2018.06.27.

új intézkedés
nem került megvalósításra, információs napok szervezése szükséges,
megvalósítási határidő módosult
részben teljesült, családbarát programok további szervezése, családtervezési
tanácsadás szükséges, megvalósítási határidő módosult

2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.

2 Családon belül erőszak megelőzése, a 2018.06.27.
megtörtént erőszak kiemelése a
látenciából
3. Ház körüli szolgáltatások egyedül élő 2018.06.27.
nők számára
2018.06.27.
1 Komplex akadálymentesítés
2 Kommunikációs akadálymentesítés

2018.06.27.

új intézkedés
nem valósult meg, pályázatok figyelése és elkészítése szükséges, megvalósítási
határidő módosult
nem valósult meg, igényfelmérés szükséges, illetve szükséges térségi szinten
felmérni a jelnyelvi tolmácsok elérhetőségét, megvalósítási határidő módosult
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18
19
20
21

3. Támogató Szolgálat megerősítése,
kapacitásának bővítése
4. Nincs egyedül! Segítség fogyatékkal
élők és családtagjaik számára
5.
Bentlakásos
intézmény
igényfelmérése, megszervezése
6.
Érdekképviseleti
szerveződések
segítése

2018.06.27.

új intézkedés

2018.06.27.

új intézkedés

2018.06.27.

új intézkedés

2018.06.27.

új intézkedés
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Megvalósítás
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során
kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását
követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos
egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és
érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre.
A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése,
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a
kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások kétévenkénti felülvizsgálata, a
HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a
munkacsoportok rendszeresen (minimum kétévente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum
számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.
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Romák/mélyszegénységben élők
esély-egyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esély-egyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője,
partnerek képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. A Fórum működését megfelelően
dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített
beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít
a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott
munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános
fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is,
valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért
eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és
az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes
adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi
média áll rendelkezésre.
Kötelezettségek és felelősség

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői felelősek azért,
hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a
diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört. Felelősségük továbbá,
hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában. Az esélyegyenlőség
sérülése esetén hivatalosan jelezzék.

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül
teljesíteni, a HEP Fórum jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok
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teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges
lépéseket.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.

69

Elfogadás módja és dátuma

I. Gyomaendrőd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

II. Ezt követően Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és az ………… számú határozatával elfogadta.
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Óvodák nyári nyitva tartása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák tájékoztatták a Tisztelt Képviselő-testületet az óvodák nyári
nyitva tartásáról.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 §-ának (2) bekezdése
kimondja, hogy a települési önkormányzatoknak biztosítania kell a gyermekek napközbeni ellátását. Emellett a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4 §-ának 19. pontja meghatározza az óvodákra vonatkozó
nevelési évet, amely szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tartó időszak, ez alapján az óvodai
intézmények fenntartóinak fenti időszakban biztosítani kell az óvodáskorú gyermekek óvodai ellátását.
A városban lévő intézmények fenti jogszabályhely figyelembe vételével az alábbiak alapján kérik a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az óvodai nyitva tartást tudomásul venni.
A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva tartásának szüneteltetése az alábbi
időpontokban lesz:
Óvoda

Nyitva tartás szünetel

Vásártéri –
Szivárvány Óvoda

augusztus 10
augusztus 21-ig

Selyem úti Gyermekliget
Óvoda
Tulipános Óvoda

augusztus 1-től
augusztus 20-ig
július 27-től
augusztus 21-ig

Az ellátást igénylő gyermekeket fogadó
óvoda
Az óvoda nyitva tartása részleges, ezen idő
alatt igény szerint felügyeletet biztosítanak
az intézményen belül.
Az óvoda nyitva tartása részleges, ezen idő
alatt igény szerint felügyeletet biztosítanak
az intézményen belül.
Selyem úti – Gyermekliget Óvoda

Az óvodavezetők az intézmények zárva tartásának megtervezésekor felmérték a szülői igényeket, a táblázat
harmadik oszlopában jeleztük, hogy a zárva tartás alatt melyik óvoda fogadja az óvodai feladat-ellátást igénylő
gyermekeket.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári
nyitva tartásának szüneteltetése az alábbiak szerint alakul, melyet a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint az Óvoda fenntartója elfogadott.
Óvodák
Tervezett nyári zárva tartás
Székhely:
Százszorszép Óvoda,
2015. augusztus 3. – augusztus 14.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Telephelyek:
2015. június 16. – augusztus 29.
Margaréta Óvoda,
5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Csemetekert Óvoda,
2015. június 16. – július 31.
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Napsugár Óvoda,
2015. július 20. – augusztus 29.
5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6.
Tagintézmény:
2015. június 15. – augusztus 24.
Napraforgó Óvoda,
5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Óvodák nyári nyitva tartása - tudomásulvétel"
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 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a közhasznú társaságok
fenntartásában működő óvodák 2015. évi nyári nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul
veszi:
Óvoda

Nyitva tartás szünetel

Vásártéri –
Szivárvány Óvoda

augusztus 10
augusztus 21-ig

Selyem úti Gyermekliget
Óvoda
Tulipános Óvoda

augusztus 1-től
augusztus 20-ig
július 27-től
augusztus 21-ig

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Az ellátást igénylő gyermekeket fogadó
óvoda
Az óvoda nyitva tartása részleges, ezen idő
alatt igény szerint felügyeletet biztosítanak
az intézményen belül.
Az óvoda nyitva tartása részleges, ezen idő
alatt igény szerint felügyeletet biztosítanak
az intézményen belül.
Selyem úti – Gyermekliget Óvoda

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi óvoda alapító okiratának
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási Tanács márciusi ülésén úgy döntött, hogy a Kistérségi Óvodát 2015. szeptember 1. napjától 4 feladatellátási hellyel működteteti tovább, a Napsugár óvoda telephely megszüntetésre kerül. A döntés értelmében
szükséges változások az alapító okirat módosításával átvezetésre kerültek. A Társulás döntését követően hivatalunk
a Magyar Államkincstárhoz benyújtotta az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartási
eljárásnak megfelelően. A Magyar Államkincstár azonban nem vezette át a kért módosításokat a nyilvántartásán,
hiánypótlásra szólította fel a Társulási Tanácsot:
Az alapító okirat 1.3.1. pontjában a székhely megjelölésnél csak a székhely címét kell feltüntetni, a
Százszorszép Óvoda megnevezést törölni kell az alapító okiratból.
Az alapító okiraton az előző módosításokhoz képest egy újabb módosítást hajtottunk végre: a Csemetekert Óvoda
maximális férőhelyszámát a csoportszobák nagyságához igazítottuk, így a maximális férőhelyszám 83 főről 74 főre
változott.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és dönteni a Kistérségi Óvoda
alapító okirat módosításával kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi óvoda 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, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI.
/2015.
Módosító okirat
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás által 2014. június 10. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás …/2015. (……...) számú határozatára
figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1.
Az alapító okirat új számozás szerinti 1. alcíme a következő 1.2. ponttal egészül ki:
1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. német nyelven: Regionalkindergarten von Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
2.
Az alapító okirat 2. pontjából – mely a módosított okirat 1.3.1. pontjában szerepel – „Százszorszép Óvoda”
megnevezés elhagyásra kerül.
3.
Az alapító okirat 3. pontjából – mely a módosított okirat 1.2.2. pontjában szerepel – elhagyásra kerül az alábbi
telephely: „Napsugár Óvoda – 5502 Gyomaendrőd Szabadság út 6. sz.”
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4.

Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül.

5.
Az alapító okirat 5.1.1. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 4.3.1. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása – Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés
és iskola-előkészítés. Hátrányos helyzetű valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése.
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.”
6.
Az alapító okirat 5.1.2. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 4.3.2. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása:
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
7.
Az alapító okirat 5.1.3. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 4.3.3. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Magyar nyelvű roma kulturális nevelést folytató óvodaként roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai
nevelése kizárólag magyar nyelven.
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodaként az intézmény, mint nemzetiségi nevelést (német
nyelven) folytató kétnyelvű óvoda a nemzetiségi nevelés országos alapprogramjában meghatározottak figyelembe
vételével látja el a nemzetiséghez tartozók nevelését.”
Százszorszép Óvoda Tausendschön Kindergarten
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
8.
Az alapító okirat 5.1.4. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 4.3.4. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„Oktatásban résztvevők étkeztetése
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.”
9.
Az alapító okirat 5.1.4. pontjában – mely pont a módosított okirat 4.4. pontja alatt szerepel – az oktatásban
résztvevők étkeztetéséhez kapcsolódó kormányzati funkciókód a következőre módosul:
5 096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
10. Az alapító okirat 5.2. pontja elhagyásra kerül.
11. Az alapító okirat 6. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„Az intézmény alaptevékenysége szerint köznevelési feladatokat ellátó költségvetési szerv. A Százszorszép Óvoda,
Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási városrész.
A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.
A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község
közigazgatási területe.
Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási
telephelyein és tagintézményében.”
12. Az alapító okirat 7. pontjából a 7.1. pont elhagyásra kerül.
13. Az alapító okirat 9. pontja helyébe – mely a módosított okiratban az 5.1. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„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, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gyakorolja a Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény
23. §-a alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.”
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14. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3. ponttal egészül ki:
„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.”
15. Az alapító okirat új számozás szerinti 6. alcíme a következő 6.2.2. és 6.2.3. ponttal egészül ki:
„6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv. Az intézményvezető felelős a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény
működéséhez szükséges személyié tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény költségvetésének teljesítéséért. Az
intézmény gazdálkodásával kapcsolatos jogosítványok Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, valamint Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulásához tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egységes
Gazdálkodási Szabályzatában kerültek rögzítésre.”
16. Az alapító okirat 14. pontja helyébe – mely a módosított okiratban az 6.4. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
6.4.1. székhelyén: Százszorszép Óvoda 108 fő
6.4.2. telephelyein:
telephely megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
1 Csemetekert Óvoda
74 fő
2 Margaréta Óvoda
44 fő
6.4.3. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
1 Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás)

maximális gyermek-, tanulólétszám
25 fő

17. Az alapító okirat 15. pontja helyébe – mely a módosított okiratban az 6.5. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„ A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A működéshez
szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek:
ingatlan címe
ingatlan
ingatlan
vagyon feletti
az ingatlan
helyrajzi
hasznos
rendelkezés
funkciója,
száma
célja
alapterülete (m2 )joga vagy a
vagyon
használati joga
1 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
113
579
használati jog óvoda
2 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 8.
5059
379
használati jog óvoda
3 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
69
344
használati jog óvoda
4 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.
75
336
használati jog óvoda
Jelen módosító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. június 30.

P.H.
Toldi Balázs
társulás elnöke

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi óvoda alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi
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Óvoda 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 és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.
A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1.2.
A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. német nyelven: Regionalkindergarten von Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1
2

A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
telephelye(i):
telephely megnevezése
Csemetekert Óvoda
Margaréta Óvoda

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 8.
5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.

2.1.

2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. szeptember 1.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

4.
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás, mely a gyermek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenység
4.2.
1
4.3.
4.3.1.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés
851020
A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása – Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés
és iskola-előkészítés. Hátrányos helyzetű valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése.
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.
4.3.2.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása:
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
4.3.3.
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Magyar nyelvű roma kulturális nevelést folytató óvodaként roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai
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nevelése kizárólag magyar nyelven.
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodaként az intézmény, mint nemzetiségi nevelést (német
nyelven) folytató kétnyelvű óvoda a nemzetiségi nevelés országos alapprogramjában meghatározottak figyelembe
vételével látja el a nemzetiséghez tartozók nevelését.
Százszorszép Óvoda Tausendschön Kindergarten
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
4.3.4.
Oktatásban résztvevők étkeztetése
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.
4.4.
1
2
3
4
5

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
091130
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Az intézmény alaptevékenysége szerint köznevelési feladatokat ellátó költségvetési szerv. A Százszorszép Óvoda,
Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási városrész.
A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.
A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község
közigazgatási területe.
Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási
telephelyein és tagintézményében.
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, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gyakorolja a Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény
23. §-a alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2.
1

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
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.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
A köznevelési intézmény fenntartójának
megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

6.2.
A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: óvoda
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv. Az intézményvezető felelős a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény
működéséhez szükséges személyié tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény költségvetésének teljesítéséért. Az
intézmény gazdálkodásával kapcsolatos jogosítványok Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, valamint Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulásához tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egységes
Gazdálkodási Szabályzatában kerültek rögzítésre.
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6.3.
1
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
1
2
6.4.3.
1

A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése
Napraforgó Óvoda

tagintézmény címe
5621 Csárdaszállás Kossuth út 23.

A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
székhelyén: Százszorszép Óvoda 108 fő
telephelyein:
telephely megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
Csemetekert Óvoda
74 fő
Margaréta Óvoda
44 fő
tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
Napraforgó Óvoda(Csárdaszállás)

maximális gyermek-, tanulólétszám
25 fő

6.5.
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A
működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek:
ingatlan címe
ingatlan
ingatlan
vagyon feletti
az ingatlan
helyrajzi
hasznos
rendelkezés
funkciója,
2
száma
joga
vagy
a
célja
alapterülete (m )
vagyon
használati joga
1 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
113
579
használati jog óvoda
2 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 8.
5059
379
használati jog óvoda
3 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
69
344
használati jog óvoda
4 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.
75
336
használati jog óvoda
7.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.
június 10. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Gyomaendrőd, 2015. június 30.
P.H.
Toldi Balázs
társulás elnöke

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Képtár szakalkalmazotti feladatainak ellátása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriuma kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez
a képtári adminisztrációs feladatokat ellátó személy foglalkoztatásával kapcsolatban.
2015. augusztus 31. napjáig közmunkásként foglalkoztatott személy látja el a képtári adminisztrációs és egyéb
feladatokat. A Kuratórium Cser Diána foglalkoztatásának véglegesítését kívánja megoldani, hivatkozva a 2/2010. (I.
14.) OKM rendeletre, mely előírja a muzeális intézményeknél muzeológus végzettségű szakember alkalmazását.
Közlik, hogy előírt végzettségű szakembert nem találtak és nem is bírják megfizetni. Azonban szükség van egy főre,
aki a Képtár ügyeit ellátja, adminisztrál, és a gyűjteményt kezeli, valamint a kiállításokat szervezi, kapcsolatot tart,
legalább napi 6 órás foglalkoztatásban.
A Kuratórium kéri a Képviselő-testületet, hogy a fenti időpontra tekintettel végleges munkahely megteremtéséről
döntsenek.
A szakmai feladatokat haláláig Kóris György Béláné kuratórium elnök látta el. Azt követően, különböző támogatási
formákkal foglalkoztatott Cser Diána végzi el ezen feladatokat, akinek jelenlegi közfoglalkoztatása 2015. augusztus
31. napjáig biztosított.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésben meghatározott 840.000 Ft időarányos részét
átutalta a Közalapítvány részére. A Képviselő-testület 279/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. és 523/2011. (IX. 29.) Gye. Kt.
határozataiban a következőképpen határozta meg az összeg felhasználását a fent megjelölt feladatok ellátásáért:
„Tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány az önkormányzattól működési célra átvett összegből Kóris György Béláné
elnök részére havi bruttó 70.000 Ft összegű személyi juttatást állapítson meg.”
Fenti határozat értelmében önkormányzatunk a képtári adminisztrációs és szakmai feladatok ellátásához, annak
finanszírozásához hozzájárult, ebben az évben is biztosított a támogatás a feladat-ellátásához. Amennyiben a
Kuratóriumnak nincs lehetősége 2015. szeptember 1. napjától közfoglalkoztatásra illetve más támogatott formában
való foglalkoztatásra, úgy az önkormányzat által biztosított fenti összeg Cser Diána normál foglalkoztatására is
felhasználható. A 2015. évi költségvetésben meghatározott támogatással a 2015. évi foglalkoztatás finanszírozása
biztosított.
Javaslom továbbá a Képviselő-testület számára, hogy a képtári szakalkalmazott hosszú távú foglalkoztatásának
kérdését az ez évben a közművelődési szintér átalakítása céljából indult átfogó felülvizsgálat keretében vizsgálja
meg és keressen megoldást a foglalkoztatás hosszú távú biztosítására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Városi Képtár szakalkalmazotti feladatainak ellátása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért Kuratóriuma az önkormányzattól működési célra átvett havi bruttó 70.000 Ft összeget az
523/2011. (IX. 29.) Gye. Kt. határozattal összhangban a képtári adminisztrációs és szakmai feladatok ellátására –
bérezésre, díjazásra - használja fel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képtári szakalkalmazott hosszú távú foglalkoztatásának
kérdését az ez évben a közművelődési szintér átalakítása céljából indult átfogó felülvizsgálat keretében
megvizsgálja és megoldást keres a foglalkoztatás hosszú távú biztosítására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az önkormányzat által benyújtott folyamatban lévő pályázatokról
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban kívánjuk ismertetni a Településfejlesztési Osztály 2015-ben benyújtott, és folyamatban lévő
pályázatait.
A pályázatokkal kapcsolatos tevékenységet és a pályázatokat három típusba rendeztük. Rendezési elvként
megkülönböztetünk folyamatban lévő, beadott és olyan pályázatokat ahol már az eredmény is ismert.
A folyamatban lévő pályázatok közül jelenleg 2 van megvalósítási szakaszban. 2015 júniusában mind a kettő zárni is
fog, és mind a kettőről folyamatosan tájékoztattuk a Képviselő-testületet is. Az említett pályázatok az alábbiak:
1.
A „Lélekkel a Körösök mentén” - turisztikai attrakciók projekt
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító számú projekt 2014. május 30.-án aláírt támogatási szerződése alapján a
projekt befejezése 2015. június 30.
A pályázatban foglaltak forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség = elszámolható összköltség:
459 191 080 Ft
Önkormányzati elszámolandó saját erő:
0 Ft
2.
A Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése projekt
A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt 2012. április 10.-én aláírt támogatási szerződése alapján a
projekt fizikai befejezése 2015. május 26.
A pályázatban foglaltak forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul (a és b pontok együttesen):
Nettó összköltség:
849 329 620 Ft
Nettó elszámolható költség:
832 868 512 Ft
Támogatás mértéke maximum: (94,796%)
789 526 035 Ft.
Saját erő:
5,204 %
Saját erő csökkentés érdekében: EU Önerő Alap 2013 és 2014 évben, halasztott önerő
támogatás igény 2015.-ben.
A műszaki átadás május 22-én, a záró rendezvény június 5-én történt meg. A projekt zárásának „papírmunkái”,
elszámolásai és a záró helyszíni ellenőrzés fog egy hónapon belül megtörténni.
Az első félévben 5 benyújtott pályázat eredményét nem tudjuk még, melyek az alábbiak:
1. 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti, a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázati felhívás keretében a Térségi Szociális Gondozási
Központ Központi Konyhájának infrastrukturális fejlesztésre nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében sor
kerülne a padlóburkolat cseréje a főzőtérben, napkollektor beszerzése és felszerelése a használati melegvíz
biztosítása érdekében, fűtéskorszerűsítés, fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje, a kimenő
szennyvízrendszer korszerűsítése, felújítása (zsírfogó akna és aknarendszer felújítása), valamint
eszközbeszerzésre.
A fejlesztés forrásösszetétele sikeres pályázat esetén az alábbiak szerint alakul:
Összes bruttó költség (100 %):
33.089.700 Ft
Elnyerhető támogatás (95 %):
31.435.215 Ft
Saját forrás (5 %):
1.654.485 Ft
2. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázat keretében a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésének
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keretében egy mikrobusz beszerzésére nyújtottunk be pályázatot. A pályázat keretében egy Renault Trafic
Combi 8+1 főt szállítani tudó kisbusz beszerzésére pályáztunk. A pályázat keretében a beszerezni kívánt jármű nettó
7 527 559 Ft-os beszerzési árára, a 85 000 Ft-os regisztrációs díjra, bruttó 101 600 Ft-nyi arculati elemből 80.000 Ftra lehetett pályázni, az önerő pedig a 2 032 441 Ft-nyi Áfa költség, és az arculati elemből fennmaradó 21.600 Ft.
3. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti
szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények
fejlesztése, felújítása támogatása. Támogatás elnyerése esetén a Rózsakert Idősek Otthonában vizesblokk
felújítása, illetve az előírásoknak megfelelő orvosi vizsgáló kialakítása valósul meg, bútorok beszerzésével.
A fejlesztés forrásösszetétele sikeres pályázat esetén az alábbiak szerint alakul:
Bruttó költség:
19 000 280 Ft
Támogatás mértéke (95 %):
18 050 266 Ft
Önkormányzati saját erő (5 %):
950 014 Ft
4. 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében két pályázati célra nyújtottunk be
pályázatot. Az a) pont tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének felújítására – a külső nyílászárók
cseréjére, b) pont esetében a belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályáztunk.
(Pásztor János utca – 500 m; Besenyszeg – 570 m; Blaha Lujza utca – 262 m; Szent Antal utca – 142 m; Hídfő utca
– 185 m)
A pályázatban foglaltak forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul (a és b pontok együttesen):
Bruttó összköltség:
44.820.515 Ft
Elnyerhető összes támogatás:
41.077.600 Ft
Önkormányzati saját erő:
3.742.915 Ft
5. Helyi közösségi közlekedés támogatása pályázatot a szolgáltató Mobilbusz Közlekedési Kft. 2014 évi
veszteségeinek pótlása érdekében nyújtottuk be a 2015. 06.11. határidőt betartva.
A pályázatok amelyeknél már tudjuk az eredményt az alábbiak:
1. HUNGARIKUM 2015. a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázati felhívás keretében 700 000 Ft-ra pályáztunk, mely
forráshiány miatt elutasításra került.
2. Kerékpárosbarát település 2015. cím elnyerése érdekében pályázatot nyújtottunk be. Az értesítés alapján
címbirtokosok leszünk.
3. 2015. február 26-án került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz a „települési önkormányzatok könyvtári célú
érdekeltségnövelő” támogatási igénye. A módosított előirányzat: 668 047 Ft, melyet a MÁK 2015. 04. 29-én átutalt.
4. Let’s Colour
A Rózsahegyi Iskola területén a tornateremtől a kerékpár tárolóig terjedő falfelület festését neveztük be 80 + 50
méter hosszúságban, maximum 4m falmagasságig. A festési munkálatokban a szülői munkaközösség tagjai
vesznek részt, kiegészülve a hivatal önkéntesnek jelentkező munkatársaival. Előzetes felmérés történt, mely szerint
a falfelület előkészítés kb. 100 000 Ft-ba kerül. Az iskola vállalta a bemutatkozó kisfilm elkészítését. Június 5-én
24.00 órakor zárult az internetes szavazás, melyen az első két legtöbb szavazattal rendelkező pályázó nyert. A
szavazatok alapján a pályázat a középmezőnyben végzett, a nyerési esélyeink megszűntek.
5. Testvérvárosi találkozó 2015 EACEA testvérvárosi pályázat
Testvérvárosi program szervezése Nagyenyed, Pilzno és Schöneck települések képviselőinek részvételével. A 2015
augusztusára tervezett rendezvény fő témája a jövőbeni fejlődési lehetőségek, pályázati források, gazdasági
irányvonalak megbeszélése volt, mivel 2015. a fejlődés európai éve. A pályázat nem részesült támogatásban.
A fentieken kívül a Közös Önkormányzati Hivatal kollégái a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírások
keretében két nemzetiségi önkormányzat pályázatbenyújtásait is elősegítették. Ennek keretében
a)
a német nemzetiségi önkormányzatot két pályázat benyújtásában.
Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó
táborok megvalósítására 250 000 Ft támogatást nyertünk.
Internet-szolgáltatás igénybevétele a nemzetiségi kultúra merítési bázisának bővítésére pályázat keretében
sajnos forráshiány miatt nem részesült támogatásban
b) a roma nemzetiségi önkormányzatot, illetve a roma polgárjogi szövetséget 3 pályázatában technikai segítséggel
támogattuk. (pályázatíró külsős volt)
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A „Lépcső a jövőbe” pályázat keretében 350 000 Ft támogatást nyertek el.
A múlt gyökereiből a jövőnk felé pályázat keretében 100 000 Ft támogatást nyertek el.
roma polgárjogi szövetség működési költségére 300 000 Ft támogatást nyertek.

A településfejlesztési osztály dolgozói emellett elkészítették az osztály feladatkörébe utalt koncepciókat, fejlesztési
terveket, a Gazdasági programot, a Helyi esélyegyenlőségi programot, valamint felülvizsgálták a Local Agenda
2015-2020-as programot. Az időszakra eső projektfenntartási jelentések is elkészültek.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni, az abban foglaltakat tudomásul venni
szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló az önkormányzat által benyújtott folyamatban lévő pályázatokról"
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 Képviselő-testülete a 2015 -ben benyújtott pályázatokról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakásra benyújtott pályázatok
elbírálása
Keresztesné Jáksó Éva
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (1)
alapján, amennyiben két hónapja üresen álló szolgálati bérlakásra szolgálati jelleggel, illetve közérdekből nincs
igény, úgy a bérlakás egy év időtartamra bérbe adható.
Az önkormányzat a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakásra pályázatot írt ki, mivel a
lakásra sem szolgálati, sem közérdekből nem volt igény.
Az előző bérlő bérleti jogviszonya 2015. március 31. napjával megszűnt. A lakásban jelenleg az előző bérlő saját
ingóságai vannak, a volt bérlő nem működik együtt hivatalunkkal, 195.802 Ft összegű bérleti díj hátralékot halmozott
fel. Hivatalunk felszólítást küldött a volt bérlő részére, akinek 2015. május 31. napjáig kell ingóságait a lakásból
elszállítani, a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni a kezelő részére. Amennyiben
határidőre ezt nem teszi meg, úgy hivatalunk a volt bérlő költségére az ingóságokat elszállíttatja, és elvégezteti
azokat a munkálatokat, melyek a lakás újbóli kiadásához elengedhetetlenül fontosak. Mindezek miatt a lakásba
leghamarabb 2015. július 1. napjától lehet beköltözni.
A pályázat benyújtásának határideje 2015. június 5. napján járt le.
A megadott határnapig összesen 3 db pályázat érkezett.
Bérlakás címe
Gyomaendrőd
Apponyi u. 24/B.

Komfortfokozat

Alapterület m²

Lakbér Ft/hó

összkomfortos

65

16.940,-

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. önkormányzati rendelet
14. § (2) bekezdés a), b) pontjai rögzítik.
A hivatkozott jogszabályhely kimondja:
14. §: (2) „Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
személy pályázhat,
a) aki- és a vele együtt költöző – forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.”
Ez az összeg 2015. évben 57.000,- Ft.
A pályázat elbírálása nyílt ülésen történik, a pályázó személyek hozzájárultak a nyilatkozatban szereplő személyes
adataiknak a pályáztatási eljárás során nyílt ülésen való felhasználásához, kezeléséhez.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.
1.)
Víg Károly 5500 Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 18. szám alatti tartózkodási helyű lakos egy kiskorú gyermekével és
annak édesanyjával él közös háztartásban, jelenleg albérletben.
A család jövedelmét képezi a kérelmező alkalmi munkából származó jövedelme, havi 35.000,-Ft összegben,
valamint a gyermek után járó családi pótlék 12.200.,-Ft/ hó összegben és a gyermeknevelési segély 25.650.,-Ft/hó
összegben.
Az egy főre eső jövedelem: 24. 283.,-Ft/hó.
Kérelmező indokolásként leírta, hogy jelenleg albérletben élnek, mely ingatlant a tulajdonos értékesíteni kívánja. A
család segítségével nem tudják megoldani a lakhatási problémáikat.
Kérelmező a helyi rendeletünkben szabályozott feltételeknek nem felel meg.
2.)
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Tóth Katalin Gyomaendrőd, Szarvasi út 8. szám alatti lakos két kiskorú gyermekével él jelenleg az édesapjával.
A család jövedelmét képezi a kérelmező részére folyósított gyermeknevelési segély 51.300.,-Ft/hó összegben, a két
gyermek után járó családi pótlék 29.600.,-Ft/hó összegben, valamint a gyermektartásdíj 12.000,-Ft/hó összegben.
Az egy főre eső jövedelem: 30.967.,-Ft/hó.
Kérelmező indokolásként leírta, hogy jelenleg édesapjával élnek egy másfél szobás komfort nélküli lakásban, ahol
gyermekivel nagyon szűkösen élnek.
Kérelmező a helyi rendeletünkben szabályozott feltételeknek nem felel meg.
3.)
Talpa Róbert Gyomaendrőd, Újkert sor 10. szám alatti tartózkodási helyű lakos házastársával és két kiskorú
gyermekével él.
A család jövedelmét képezi a kérelmező részére folyósított ápolási díj 26.600.,-Ft/hó összegben, a két gyermek után
járó családi pótlék 26.600.,-Ft/hó összegben, valamint a kérelmező házastársa részére folyósított
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 44.870,-Ft/hó összegben, valamint a saját jogán járó
magasabb összegű családi pótlék 20.300.-Ft/hó összegben.
Az egy főre eső jövedelem: 30.255.,-Ft/hó.
Kérelmező indokolásként leírta, hogy jelenleg albérletben élnek, de az ingatlant értékesítették és ki kell költözniük és
nincs ingatlan ahová költözhetnének.
Kérelmező a helyi rendeletünkben szabályozott feltételeknek nem felel meg.
A benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a rendeletben foglaltaknak, javaslom a T. Bizottság számára, hogy a
bérlakás pályázati eljárását ismételten folytassa le.
Kérem a Tisztelt Bizottságot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.
1. döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága Víg Károly (szi.: 1993. 05. 25. szh.: Gyula, an.: Molnár Edit Sára) Gyomaendrőd,
Álmosdomb u. 18. szám alatti tartózkodási helyű lakos pályázatát a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján elutasítja, mivel
a háztatásban a pályázat benyújtását megelőző hat havi nettó jövedelem alapján az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (Ez az összeg 57.000,- Ft.)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága Tóth Katalin (szi.: 1993. 12. 17. szh.: Gyomaendrőd, an.: Kardos Katalin)
Gyomaendrőd, Szarvasi út 8. szám alatti lakos pályázatát a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontjai alapján elutasítja, mivel a családban a
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pályázat benyújtását megelőző hat havi nettó jövedelem alapján az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (Ez az összeg 57.000,- Ft.)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága Talpa Róbert (szi.: 1977. 12. 20. szh.: Szeghalom, an.: Mohácsi Helén) Gyomaendrőd,
Újkert sor 10. szám alatti tartózkodási helyű lakos pályázatát a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontjai alapján elutasítja, mivel a családban a
pályázat benyújtását megelőző hat havi nettó jövedelem alapján az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (Ez az összeg 57.000,- Ft.)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület székhelybejegyzési kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület székhelybejegyzési kérelmet nyújtott be a T. Képviselő – testület
felé. Az egyesület az önkormányzat tulajdonában lévő „Polgári Védelmi Bázis” ( 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1.
) épületébe, új székhely létesítését kéri engedélyeztetni.
Előzetes tájékoztatás alapján az egyesület havonta 2 alkalommal ülésezne, illetve eszközöket tárolna.
Az ingatlanban jelenleg a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tart fenn irodát a katasztrófavédelmi
megbízott számára.
A katasztrófavédelmi
bejegyeztetéséhez.

megbízottal

történt

egyeztetés

alapján

nincs

akadálya

az

egyesület

székhely

Az ingatlan az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi.
Az egyesület a székhelyhasználatot bírósági bejegyeztetéshez kéri. Tartalmi elemként meg kell határozni a
székhelyhasználat jogcímét.
A vagyonrendelettel összhangban javaslom az ingyenes használatot, mint jogcímet megadni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 13/A. 2 § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a
tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja
ingyenes használatba.

Döntési javaslat
"Hozzájárulás megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület (
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós u. 15. ) a székhelyhasználatot a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1. szám ( 1100/1
hrsz. ) alatti ingatlan címére bejegyeztesse.
A székhelyhasználatot Gyomaendrőd Város önkormányzata a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet
13/A. 2. § (1) bekezdése alapján ingyenes használat jogcímén biztosítja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium Szülői Közössége kérelme
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium Szülői Közössége 2015. június 11-én kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz.
Kérelmükben előadják, hogy a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola udvarán található kör alakú homokozó
felújításához 157.459 Ft Önkormányzati támogatást kérnek.
A homokozó felújítására árajánlatot kértek a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től. Az ajánlat szerint a teljes felújítás (új rönk
oldalfal és keményfa pad rendszer kialakítása, 6 m3 homokfeltöltés) bruttó 307.459 Ft-ba kerül, melyből 150.000 Ftot a Szülői Közösség biztosít.
A szokásos nyári karbantartási munkálatokra bekért ajánlatok alapján elmondható hogy az ajánlatok összege
jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló összeget, így a korábbi évekhez hasonlóan csökkenteni kell az
elvégzendő munkálatok mennyiségét. Mindezek miatt a Szülői Közösség kérelme az oktatási vagyon karbantartási
munkálataira elkülönített forrás terhére csak valamely karbantartási munka mellőzése esetén támogatható.
A kérelmet és az ajánlatot a csatolt melléklet tartalmazza.
Döntési javaslat
"Kérelem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
Szülői Közössége kérelmét. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola udvarán található kör alakú homokozó
felújításához 157.459 Ft-ot a ….. terhére biztosítson.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Békés Megyéért Kitüntető Díj
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Megye Képviselő-testülete a 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendeletével “Békés Megyéért” Kitüntető Díjat
alapított. A kitüntetés mindkét oldalon megmunkált, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastagságú, kör alakú, bronzból
készült emlékplakett. A plakett hátlapjára a kitüntető díjban részesülő neve és az adományozás éve kerül bevésésre.
A rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a javaslatokat a díj elnyerésére tárgyév június 30. napjáig kell eljuttatni a
Megyei Közgyűlés elnökéhez.
Felkértük a rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a javaslat tételre jogosultakat (a Képviselő-testület tagjait, valamint a
nemzetiségi önkormányzatok elnökeit), hogy az általuk kitüntetésben részesíteni kívánt személyre, vagy kollektívára
vonatkozó indítványaikat 2015. június 5. napjáig írásban küldjék meg.
A képviselők, elnökök részéről nem érkezett javaslat ezért kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Békés Megyéért Kitüntető Díj felterjesztésével kapcsolatos döntés"
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 nem kíván élni a Békés Megyei Kitüntető
Díjra való felterjesztés jogával.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

„Istenért és Hazáért” kopjafaállítás
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A vitéz lovag Füredi Gábor Történelmi Vitézi Rend Békés megyei Székkapitány Szent György lovagrend Békés
megyei Priorja kérelemmel fordult a T. Képviselő – testület felé.
A Történelmi Vitézi Rend története megtalálható a http://www.vitezirend.co.hu/ weboldalon.
A történeti leírás alapján a Vitézi Rend gondolata az ezeréves történelmi múlt alapjára épült, gyökerei visszanyúlnak
nemzeti fejlődésünk legrégibb korszakaiba. A vitézi tetteket Magyarország királyai Szent István óta nemességgel és
földbirtokkal jutalmazták. Szent István hűbéri rendszerében az adománybirtok célja a katonai szolgálat biztosítása
volt ( forrás: internet ).
A Történelmi Vitézi Rend az önkormányzat tulajdonát közterületen az első és második világháborús vitézek
emlékére kopjafát kíván elhelyezni.
A kérelem az emlékmű formáját részletesen leírja, illetve fotóval illusztrálva bemutatja.
A Történelmi Vitézi Rend képviselőivel történt egyeztetés alapján a kopjafa a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal előtti közterületen, a gyomai címertől a buszváró mögött a vérszilva és nyírfa közötti területen ( a
mellékletben lévő fotón megjelölt hely körül ) enne elhelyezve.
A Történelmi Vitézi Rend tisztelettel kéri a Képviselő – testület, hogy engedélyezze a kopjafaállítást.

Döntési javaslat
"Hozzájárulás megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata vitéz lovag Füredi Gábor Történelmi Vitézi Rend Békés megyei Székkapitány
Szent György lovagrend Békés megyei Priorja kérelemének helyt adva hozzájárul az első és második világháborús
vitézek emlékére kopjafa elhelyezéséhez.
A kopjafa elhelyezését Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
előtti közterületen, a gyomai címertől a buszváró mögött a vérszilva és nyírfa közötti területen engedélyezi
elhelyezni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Testvértelepülési program szervezése - Bethlen Gábor Alap pályázat
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázatot hirdetett a Bethlen Gábor Alap 2015. évi „Egyéb támogatások”
előirányzat terhére, testvér-települési programok és együttműködések megvalósítása érdekében.
A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal
való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata
megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján. A felhívás a magyarság
összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok
megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.
A pályázati felhívás tárgya:
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és
fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:
- meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia,
Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
- a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
- a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó
programok támogatása,
- a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális
örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
- új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
Támogatható kiadások: A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz
beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
Igényelhető támogatás: Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól
2.500.000 forintig terjedhet.
A támogatási keretösszeg 100.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a
Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben vagy részletekben folyósít a
Támogató.
A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
A pályázat megvalósítására vonatkozó határidők:
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 19.
Megvalósítási időszak: 2015. június 1. – 2016. április 30.
Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016.
május 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer
(NIR) segítségével.
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével.
A fentiek alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújthat be 2015. június 19-ig az október 23-i
nemzeti ünnephez kapcsolódóan megrendezésre kerülő testvér-települési program érdekében.
A program keretei között Bethlen-napok kerülnének megrendezésre Gyomaendrődön, melynek tervezetét a
mellékelt programterv tartalmazza. A programok várható költsége 2.500.000 Ft - 100 %-os támogatási intenzitás
mellett, önrész biztosítása nélkül -, melyet az előterjesztéshez mellékelt költségterv tartalmaz.
Mivel a benyújtásra a Képviselő-testület soron következő ülésének időpontja előtt, viszont a Bizottságok üléseit
követően van lehetőség, ezért kérjük a Bizottságok támogatását a pályázat benyújtásához, valamint kérjük a Tisztelt
Képviselő-testülettől a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Testvértelepülési program szervezése - Bethlen Gábor Alap pályázat"
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 a Bethlen Gábor Alap 2015. évi „Egyéb támogatások”
előirányzat terhére, testvér-települési programok és együttműködések megvalósítása érdekében benyújtott
pályázatot megismerte, annak tartalmával egyetért, a pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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Költségterv
Bethlen-napok Gyomaendrődön
Testvérvárosi találkozó 2015. október 23-25.
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Bethlen-napok Gyomaendrődön
Testvérvárosi találkozó 2015. október 23-25.
Testvér-települési programok és együttműködések pályázat
1. Gyomaendrőd-Nagyenyed testvérvárosi kapcsolatai:
Gyomaendrőd és Nagyenyed testvérvárosi kapcsolatai már több mint 20 éves
múltra tekintenek vissza. A két település között kialakult együttműködésnek alapja
a közös Bethlen hagyományok. A Bethlen családnak Békés és Zaránd
vármegyékben voltak eredetileg birtokai, így a középkori Gyoma is egy
időszakban az iktári Bethlenek birtokának területe volt. A Gyomaendrődön
működő mezőgazdasági középiskola névadója ugyancsak Bethlen Gábor volt és az
iskolában minden évben megrendezésre kerülő Bethlen-napokon megemlékeznek
a névadó jeles történelmi személyiségről, Bethlen Gáborról. A nagyenyedi Bethlen
Kollégium az erdélyi magyar kultúra és művelődés fellegvára 1622-től napjainkig.
2. Pályázat célja:
A közös program Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 402. évfordulóján
2015. október 23-25-én kerül megrendezésre. A romániai nagyenyedi magyar
közösség erősítése a magyarországi kapcsolatok elmélyítésével, a közös történelmi
múltra való emlékezéssel és a fiatal nemzedék számára megismertetni a bethleni és
a magyar hagyományokat, közös kulturális értékeinket.
3. Program:
2015. október 23.
Indulás Nagyenyedről 30 fős csoporttal, autóbusszal.
Megérkezés Gyomaendrődre 15 órára, szállás elfoglalása.
19 óra: Közös vacsora a Szent Antal zarándokház ebédlőjében (60 fő)
2015. október 24.
8-9 óra: Reggeli a zarándokház ebédlőjében
9 óra: Autóbusszal indulás a Körös látogató központba
10 óra: Látogató központ kiállításainak megtekintése. A látogató központ udvarán
lévő színpadon bemutatkozó kulturális műsorokat adnak a nagyenyedi magyar
népművészeti csoportok és a gyomaendrődi hagyományőrző csoportok. Közben
helyi termékeket bemutató kézműipari vásár.
12 óra: ebéd a Bethlen Gábor Szakközépiskola ebédlőjében.
13 óra: Bethlen Gábor szobrának megkoszorúzása (szakiskola udvarán)
14 óra: Erzsébet ligeti Tanösvény és kilátó megtekintése tárlatvezetéssel.
Tárlatvezető Puskás László természetvédő-ornitológus
16-18 óráig: Fürdés a Liget Termálfürdőben
19 óra vacsora a zarándokház ebédlőjében

2015. október 25.
8-9 óra: reggeli a zarándokház ebédlőjében
9.30. óra: Bethlen hagyományok Nagyenyeden és Gyomaendrődön című
képzőművészeti kiállítás megnyitója az Endrődi Népház kiállító termében.
Nagyenyedi és gyomaendrődi képzőművészek közös tárlata.
10.30-12 óráig: Nagyenyed és Gyomaendrőd hagyományos gasztronómiája című
ételkészítési bemutató. A nagyenyedi csoport és a gyomaendrődi csoport elkészít
egy-egy településükre jellemző hagyományos ételt.
12-13 óra ebéd a zarándokház ebédlőjében
14 óra: Bárka látogatóközpont megtekintése.
17 óra: A nagyenyedi csoport hazautazása.

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2015. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2015 benyújtása
Petényi Roland, Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető
Petényi Roland
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent az emberi erőforrások minisztere- a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: KVTV.) 3. melléklet
II.7. a) pont szerint a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
A pályázat célja a Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi
színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartására,
felújítására. A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg 300 millió Ft. Benyújtási határidő: 2015. 06.29.
Vissza nem térítendő költségvetési támogatási igényt a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
vezetőjével egyeztetve hang és fénytechnikai eszközök beszerzésére nyújtunk be. A saját erő forrása a 2014. évi
működési célú maradvány szolgál, mely a 2015. évi költségvetésben a működési célú tartalékok között szerepel.
Támogatási igény.
1 500 000 Ft.
Saját erő:
1 500 000 Ft.
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2015"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. a) pont szerint
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására 3.000 000,-Ft összegben.
A pályázathoz 1 500 000,- Ft önerőt biztosít a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évi
gazdálkodása során képződött maradvány terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 29.
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Petényi Roland

46

