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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a.), b.) illetve c.) pontja alapján, továbbá a 2013. évi CCXII. tv. 103/A. §. (2)
bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetői pályázat
véleményezése
2. Gyomaközszolg Kft. kérelme
3. A gyomaendrődi 0188/23 és 0188/24 hrsz-ú ingatlanok adásvételi szerződéseivel
kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás ismételt elbírálása
4. Gyomaendrőd Város Egészségügyéért Elismerő Oklevelének adományozása
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2015. június 24.

Toldi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

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

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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
3

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
5

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

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

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület 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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2. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű, "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c. pályázattal kapcsolatosan Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser ismételten elkészítette a
projekt előrehaladásáról, a megtett intézkedésekről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület 2015. május 28-i ülése óta eltelt időszak alatt történt eseményeket tartalmazó tájékoztató jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet áttekintése után a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul
vételére.
Döntési javaslat
""Lélekkel a Körösök mentén" - Projektmenedzseri beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c., DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű projekt előrehaladásáról szóló, 12. számú
projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: 12. sz. beszámoló a DAOP-2. l. l /J-1 2-201 2-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a
Körösök mentén'' - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című
pályázatról
A 2015. május 28-i
következők történtek:

Képviselő-testületi

ülésen történt beszámoló óta eltelt

időszakban

a

Eszközbeszerzések aktuális helyzete
Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan: Patkós Gábor az élményelemeket
leszállította, végszámlát benyújtotta, az eszközök leltárba vétele folyamatban. Átadása ezután
történik az üzemeltető részére.
fü!véb eszközök, berendezések beszerzése: bútor és háztartási gépek, számítástechnikai
eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközeit az Alex Fémbútor Kft. (Zsámbék)
leszállította, végszámlát benyújtotta, leltárba vétele folyamatban. Használatba adása
üzemeltető részére ezután történik.
Kivitelezések aktuális helyzete
Híd és környéke építése
A DARFÜ a híd és környékére vonatkozó változásokat jóváhagyta:
- a vízre nyúló rendezYénytér anyagának változása technológiai okok miatt, aim
költségváltozással nem jár.
- a pótmunkát: az eltelt idő alatt mederkotrás történt, így járda töltésalapozás építése vált
szükségessé a holtág vízbe nyúló részén. Ez nettó 2 millió forint többlet költséget okoz, ami a
projektből , költségátcsoportosítással finanszírozható.
Kivitelező

2015. június 09-én kérelmet nyújtott be határidő módosításra, 2015. június 24-re a
töltésalapozás (fentebb) és a talaj csavarok miatt (csak külföldi szállító vállalta ennek
elkészítését). A változás bejelentés megküldve támogató részére.
Az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével:
A kivitelező a 2015. 04.30. határidőt tartani tudta, a műszaki átadás befej eződött 2015.05.15én.
A „Bárka" Halászati Látogatóközpont kialakítása
A kivitelező a 20 15.04.30. határidőt tartani tudta, a műszaki átadás
én.
Szent Antal Zarándokház
A műszaki átadás sikeresen

befejeződött,

kulcsátadás megtörtént.

Szent Antal kenyérsütőház
A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtöttént.
Körös Látogató Központ felújítása
A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént.

befej eződött

20 15.05.15-

2

A használatba vételi eljárások kérése folyamatban.
A pót- és kiegészítő munkák vonatkozásában új közbeszerzési kiírásra volt szükség az
alábbiakra, amelyeket a támogató jóváhagyott:
Ll Erzsébet ligeti tanösvény és környéke, fa szerkezetű kilátó építésével - pótmunka.
A lombkorona tanösvényen lábdeszka elhelyezése, lakattal zárható ajtó elhelyezése,
utólagos tereprendezés (nagyméretű fatuskó eltávolítása).
bl ..Bárka"' Halászati Látogatóközpont - pótmunka.
Vagyonvédelmi kerítés építése, kerékpártároló kialakítása .
.1l Kis faház építése az Erzsébet ligeti tanösvényen - kiegészítő munka:
DARFÜ felé kérelmet nyújtottunk be ennek elfogadására.
1J Szent Antal Zarándokház - felújítási pótmunka.
A csapadékvíz elvezetése a belső területekről az utcai csapadékvíz elvezető árokba.
~ Szent Antal Kenyérsütőház - felújítási pótmunka.
Csapadékvíz elvezetéséhez szikkasztó készítése.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítási ideje és a munkák kivitelezése miatt a projekt fizikai
határidejének módosítását kezdeményeztük 2015. július 31-re.
Műszaki ellenőr

Szakmai közreműködése folyamatos.
Üzleti marketing
A megbízott tevékenységét szerződés szerint végzi: a Gyoma Endre facebook oldalon folyik a
játék, bannerek kihelyezése és PR cikk megjelentetése megtörtént, Best-ben a nyomtatott
hirdetések megjelentek, a 4 db kisfilm elkészült, PR film forgatása folyamatban.
Kötelező

nyilvánosság biztosítása
A projekt zárásakor szükséges kötelező tevékenységét végzi. Tervezetten a projekt záró
rendezvényére 2015. július 10.-én 10.00 órai kezdettel kerül sor.
A záró rendezvény új időpontja miatt a megbízottal szerződés módosítás szükséges.
Könyvvizsgálói tevékenység
A beszerzési folyamat sikeresen lezajlott, a legalacsonyabb összegű árajánlattevővel került a
szerződés aláírásra Molnárné Vajuk Katalinnal bruttó 1 millió forint megbízási díjért.
A könyvvizsgáló a munkáját megkezdte.
Kifizetési kérelmek benyújtása
Folyamatos.
Kérem a Tisztelt
Gyomaendrőd ,

Képviselő-testületet

2015. június 17.

a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

~

Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser

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

A 2015. évi költségvetési rendelet II. módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. II. 12.-i ülésén a város 2015. évi költségvetését az 1./2015. (II. 15.)
önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
A költségvetési főösszege 125.008 E Ft-tal változott.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2015. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatás
településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2015. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetésbe beépítésre került a 2014. december - 2015. április hónapokra kifizetett 7.160 E Ft
bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami
támogatás szolgál.
Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a
beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az
államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is
beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a 2015 első félévében megigényelt
lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás és óvodáztatási összege 21.230 E Ft
értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési
pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami támogatás összegét, így jelen módosítás során
csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
Az intézmények 2014. évi maradványa - mely a Képviselő-testület által elfogadásra került a 2014. évi
zárszámadás során - szintén beépítésre került a költségvetésbe.
2015. évben a Határ Győző Városi Könyvtár 668 E Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatást
kapott, melyet könyv vásárlására fordíthat, ennek előirányzata is beépítésre került a költségvetésébe.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
A köztemető kormányzati funkció dologi kiadásai közé került átcsoportosításra 1 fő képviselő tiszteletdíjából
a felajánlott összeg.
Az Önkormányzatnál a 2014. évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé a 2014. évi
áthúzódó kiadások összegei.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2015.
évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

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

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. § helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.421.374 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.421.374 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § AZ ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.956.720 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 778.797 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 211.032 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 474.825 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az Ör. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.165.698 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 563.039 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 119.497 ezer forint,
c) dologi kiadás 634.921 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 496.584 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 184.590 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 72.814 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 94.253 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
8. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
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9. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
11. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.227.133 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 121.658 ezer forint,
b) beruházási kiadás 748.327 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 357.148 ezer forint.”
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Az Ör. a következő 8/A. §-al egészül ki:
„8/A. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott
finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír vásárlás, beváltás, a szabad pénzeszközök
betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Képviselő-testület a polgármesterre
ruházza át a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2015. eredeti ei. 2015. II.mód.ei.
1
Intézményi működési bevétel
134 508
174 813
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
544 604
531 668
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
2 592
4
Közhatalmi bevételek
377 260
377 260
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
830 717
870 387
6
Működési bevétel összesen
1 888 789
1 956 720
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
12 000
12 000
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
760 292
761 566
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
4 600
5 231
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
776 892
778 797
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
104 076
211 032
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
469 211
474 825
14
Tárgyévi bevételek összesen
3 238 968
3 421 374
15
Személyi juttatás
553 422
563 039
16
Munkaadókat terhelő járulék
116 402
119 497
17
Dologi kiadás
504 081
634 921
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
468 958
496 584
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
150 127
184 590
20
Működési célú tartalék
104 872
72 814
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
95 003
94 253
22
Működési kiadás összesen
1 992 865
2 165 698
23
Felújítás
72 707
121 658
24
Beruházás
814 540
748 327
25
Egyéb felhalmozási kiadás
358 856
357 148
26
Felhalmozási kiadás összesen
1 246 103
1 227 133
27
Finanszírozási kiadások
0
28 543
28
Tárgyévi kiadás összesen
3 238 968
3 421 374
29
Összes hiány:
0
0
30
Működési hiány:
0
31
Fejlesztési hiány:
0
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2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
adatok ezer forintban
A
B
C
C
megnevezés
2015.eredeti
2015.ei.I.mód.ei.
2015. II.mód.ei.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Intézményi működési bevétel
116 016
156 321
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
381 022
368 086
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
2 592
Közhatalmi bevételek
377 000
377 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
830 717
870 387
Működési bevétel összesen
1 706 455
1 774 386
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
12 000
12 000
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
760 292
761 566
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
4 600
5 231
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
776 892
778 797
Finanszírozási bevétel-működési célú
104 076
198 579
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
469 211
470 997
Tárgyévi bevételek összesen
3 056 634
3 222 759
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Intézményi működési bevétel
264
264
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
1 048
1 048
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
260
260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
1 572
1 572
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
275
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
1 572
1 847
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Intézményi működési bevétel
350
350
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
350
350
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
15
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
350
365
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
0
Intézményi működési bevétel
8 550
8 550
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
8 550
8 550
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2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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0
0
0
0
0
0
0
8 550
0
9 328
162 534
0
0
0
171 862
0
0
0
0
0
0
0
171 862
0
134 508
544 604
1 700
377 260
830 717
1 888 789
12 000
760 292
4 600
0
776 892
104 076
469 211
3 238 968

0
0
0
0
0
163
0
8 713
0
9 328
162 534
0
0
0
171 862
0
0
0
0
0
12 000
3 828
187 690
0
174 813
531 668
2 592
377 260
870 387
1 956 720
12 000
761 566
5 231
0
778 797
211 032
474 825
3 421 374

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
A
B
B
C
megnevezés
2014. eredeti
2015.eredeti ei. 2015. II.mód.ei.
Intézményi működési bevételek
0
0
Holtágak haszonbére
3 719
3 719
Földhaszonbér
5 512
5 512
Bérleti díj
16 777
16 777
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
20 000
Közterületfoglalás
561
561
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 561
Kamatbevétel
3 000
3 000
Kamatbevétel kötvény
6 000
6 000
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
4 608
4 608
ÁFA bevétel-befizetendő
12 574
12 574
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 2 127
2 127
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből
7 290
7 290
Fordított ÁFA
0
39 828
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés
29 280
29 280
Start mintaprogram terményértékesítés
0
0
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel
400
400
Saját bevétel összesen:
116 016
156 321
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Rendszeres segély átvett pénz
32 050
10 820
Gyermektartásdíj kieg.
0
0
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
15 750
15 750
Mezőőri jár. átvett pénz
5 400
5 400
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő
13 497
13 497
Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz.
21 473
21 473
Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló
228 518
228 518
Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló
56 005
56 005
Támogató szolgálatra átvett pe.
0
8 294
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
4 398
4 398
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
3 331
3 331
IKSZT pályázat bér támogatás
600
600
0
0
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
381 022
368 086
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása
0
0
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
1 592
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
1 700
2 592
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
250 000
250 000
Építményadó
32 000
32 000
Telekadó
4 000
4 000
Magánszemélyek kommunális adója
38 000
38 000
Idegenforgalmi adó
10 000
10 000
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
2 000
2 000
Gépjármű adó
28 000
28 000
Termőföld bérbeadása
0
0
Különféle bírságok
0
0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
Mezőőri járulék bevétele
8 000
8 000
Közhatalmi bevételek összesen
377 000
377 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
182 880
182 880
Zöldterület gazdálkodás támogatása
25 502
25 502
4
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Közvilágítás támogatása
68 400
68 400
Köztemető fenntartás támogatása
100
100
Közutak fenntartásának támogatása
31 795
31 795
Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi
10 826
10 826
feladatok támogatása 8307 EFt
Beszámítás összege
-44 220
-44 220
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
38 019
38 019
2014. évi bérkompenzáció
1 468
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
92 342
92 342
Óvodaműködtetési támogatás
12 810
12 810
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
77 807
77 807
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
2 047
2 047
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
21 230
Szoc.ágazati pótlék
0
10 612
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
69 623
69 623
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
89 197
89 197
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
157 537
157 537
Kulturális feladatok támogatása 1140*14081
16 052
16 720
2015. évi kompenzáció
0
5 692
Egyéb központi támogatás
0
0
830 717
870 387
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 706 455
1 774 386
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
Koncesszióból származó bevételek
0
0
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)
12 000
12 000
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
12 000
12 000
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
178 813
178 813
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
0
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő
0
0
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
0
0
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
422 763
422 763
Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP
158 716
158 716
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
0
0
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
0
1 274
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042
0
0tám.megelől.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
760 292
761 566
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
0
0
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű
0
0
Lakáskölcsön visszafizetés
3 000
3 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
100
100
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
1 500
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.)
0
0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
0
0
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.
0
0
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre
0
0
Közköltséges temetés visszatér.
0
0
Óvodáktól épület felúj-ra átvett pe.-Csemetekert,Gyermekliget,Tulipános ovi
0
631
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
0
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
4 600
5 231
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
776 892
778 797
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A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

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

A
megnevezés
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Pénzmaradvány mindösszesen

adatok ezer forintban
B
C
2015.eredeti ei. 2015. II.mód.ei.
0
0
104 076
198 579
0
15
0
163
0
0
0
12 000
0
0
0
275
104 076
211 032
0
0
469 211
470 997
0
0
0
0
0
0
0
3 828
0
0
0
0
469 211
474 825
573 287
685 857

6

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2015.eredeti ei. 2015. II.mód.ei.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Személyi juttatás
316 263
318 945
Munkaadókat terhelő járulék
47 161
47 946
Dologi kiadás
364 464
479 194
Működési célú támogatásértékű kiadás
467 462
495 536
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
145 555
180 018
Működési célú tartalék
104 872
72 814
Ellátottak pénzbeli juttatása
56 130
55 380
Működési kiadás összesen
1 501 907
1 649 833
Felújítás
72 507
121 658
Beruházás
814 540
731 948
Egyéb felhalmozási kiadás
358 856
357 148
Felhalmozási kiadás összesen
1 245 903
1 210 754
Finanszírozási kiadások
0
28 543
Tárgyévi kiadás összesen
2 747 810
2 889 130
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Személyi juttatás
140 934
147 135
Munkaadókat terhelő járulék
40 451
42 115
Dologi kiadás
41 752
47 524
Működési célú támogatásértékű kiadás
1 048
1 048
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 572
4 572
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
38 873
38 873
Működési kiadás összesen
267 630
281 267
Felújítás
0
0
Beruházás
0
8 370
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
8 370
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
267 630
289 637
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Személyi juttatás
8 466
8 667
Munkaadókat terhelő járulék
2 286
2 340
Dologi kiadás
6 872
7 874
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
17 624
18 881
Felújítás
200
0
Beruházás
0
2 292
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
200
2 292
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
17 824
21 173
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
0
Személyi juttatás
12 008
12 036
Munkaadókat terhelő járulék
3 242
3 250
Dologi kiadás
14 575
14 538
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

8

0
29 825
0
0
0
0
0
29 825
0
75 751
23 262
76 418
448
0
0
0
175 879
0
0
0
0
0
175 879
0
553 422
116 402
504 081
468 958
150 127
104 872
95 003
1 992 865
72 707
814 540
358 856
1 246 103
0
3 238 968

0
29 824
0
1 889
0
1 889
0
31 713
0
76 256
23 846
85 791
0
0
0
0
185 893
0
3 828
0
3 828
0
189 721
0
563 039
119 497
634 921
496 584
184 590
72 814
94 253
2 165 698
121 658
748 327
357 148
1 227 133
28 543
3 421 374
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben
adatok ezer forintban
A
B
C
C
D
D
Kormányzati funkció megnevezés
2013.
2014. eredeti
2015.eredeti
2015. I.mód.ei.
2015. II.mód.ei.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
5 722
Működési célú támogatásértékű kiadás
549
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 271
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
10 689
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 089
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9 632
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
34 410
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
31 795
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
31 795
Személyi juttatás

052080

051040

045160

106010

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

Működési kiadás összesen

0
0
10 689
14 089
9 632
0
0
34 410
0
0
32 093
0
0
0
0
32 093

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

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

Működési kiadás összesen

066010

0
0
42 793
0
0
0
0
42 793

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás

013350

0
0
7 656
549
0
0
0
8 205

0
0
12 574
0
0
0
0
12 574

0
0
47 353
0
0
0
0
47 353

0
0
6 502
0

0
0
6 502
0

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

011130

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

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
5 300
0
0
5 300

0
0
33 594
0
0
0
0
33 594

0
0
33 594
0
0
0
0
33 594

0
0
68 600

0
0
98 631

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

Működési kiadás összesen

066020

0
0
0
0
0
0
0
0

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás

064010

0
0
0
0
0
0
0
0

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás

016080

16 967
4 351
0
0
0
0
0
21 318

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás

011220

17 786
4 351
0
0
0
0
0
22 137

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

016020

19 000
0
0
25 502

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás

016010

19 000
0
0
25 502

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

1 500
18 840
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
88 940
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
451 324
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
451 324
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat

5 800
24 176
0
0
128 607

11104
2688
2240

11198
2714
2240

0
0
0
0
16 032

0
0
0
0
16 152

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
5 000
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
5 000
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
216
Munkaadókat terhelő járulék
58
Dologi kiadás
920
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
150
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
1 344
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
10 700
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2 000
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
12 700
Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0

0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

900060

031030

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

Működési kiadás összesen

031030

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

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

032020

047410

091140

0
0
0
475 098
0
0
0
475 098
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229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

0
0
3 997
0
0
3 997

0
0
2 344
0
0
2 344

0
0
60 000
0
30 188
0
0
90 188

0
0
59 880
0
27 988
0
0
87 868

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1 200
0
0
1 200

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
477
0
1 000
0
0
1 477

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

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

Működési kiadás összesen

092120

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

092120

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

091220

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

Működési kiadás összesen

091250

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

Működési kiadás összesen

092260

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

092260

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

Működési kiadás összesen

098022

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

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

072112

Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Munkaadókat terhelő járulék

102021

104011

106020

105010

106020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
11 988
11 988
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
11 988
11 988
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
9 162
9 162
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
9 162
9 162
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Települési támogatás-gyógyszerkiadás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
9 000
9 000
Működési kiadás összesen
9 000
9 000
Munkanélküli aktív korúak ellátása
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
Személyi juttatás

076062

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

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

Működési kiadás összesen

104051

0
0
0
0
0
0
20 430
20 430

0
0
0
0
0
0
20 430
20 430

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

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

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély)
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
300
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
5 000
4 250
Működési kiadás összesen
5 000
4 550
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
6 000
6 000
Működési kiadás összesen
6 000
6 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
4 000
4 000
Működési kiadás összesen
4 000
4 000
Egyéb szoc.természetbeni ellátás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
0
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 700
2 700
Működési kiadás összesen
2 700
2 700
Személyi juttatás

107060

104051

107060
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415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
478
479
480
481
482
483
484
485

106020

Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás
0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
3 000
Működési kiadás összesen
3 000
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 420
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
4 420
Családsegítés
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Lakáshoz jutást segítő támogatások
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

104051

107060

104030

107054

101222

061030
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0
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0
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0
4 420
0
0
4 420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Működési kiadás összesen

084031

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

041233

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

18 585
2 509
0
0
0
0
0
21 094

19 966
2 695
0
0
0
0
0
22 661

19 966
2 695
0
0
0
0
0
22 661

4 896
661
0
0
0
0
0
5 557

4 896
661
0
0
0
0
0
5 557

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
32 445
Munkaadókat terhelő járulék
4 380
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
36 825
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
34 290
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Munkaadókat terhelő járulék

041233

18 585
2 509
0
0
0
0
0
21 094

Beton,- kerítés, varroda közmunka
Személyi juttatás

041237

0
0
0
0
5 200
0
0
5 200

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás

041233

0
0
0
0
300
0
0
300

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás

041237

0

Működési kiadás összesen
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)
Személyi juttatás

041237

0

Civil szervezetek működési támogatása
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32 445
4 380
0
0
0
0
0
36 825
0
0
0
0
0
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548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

041237

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

Működési kiadás összesen

041237-21

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
840
0
0
840

0
0
0
0
1 120
0
0
1 120

0
0
0
0
6 000
0
0
6 000

0
0
0
0
6 000
0
0
6 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
13 000
0
0
13 000

0
0
8 890
0
33 200

0
0
8 890
0
39 100

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

Működési kiadás összesen

081061

10 206
2 714
5 000
0
0
0
0
17 920

Diáksport támogatása
Személyi juttatás

081045

9 927
2 639
5 000
0
0
0
0
17 566

Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás

081043

202 471
27 419
39 311
0
0
0
0
269 201

Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb
Személyi juttatás

081030

201 338
27 180
61 686
0
0
0
0
290 204

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás

084031

0

Működési kiadás összesen
34 290
0
Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz)

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

0
0
0
0
Működési kiadás összesen
42 090
47 990
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
0
1 995
Munkaadókat terhelő járulék
0
445
Dologi kiadás
2 000
62 703
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
1 100
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
2 000
66 243
Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

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

Működési kiadás összesen

013320

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
100
0
0
0
0
100

0
0
600
0
0
0
0
600

0
0
0
0
0
0
6 000
6 000

0
0
0
0
0
0
6 000
6 000

316 263
47 161
364 464
467 462
145 555
0
56 130
1 397 035
1 397 035

318 945
47 946
479 194
495 536
180 018
0
55 380
1 577 019
1 577 019

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

Működési kiadás összesen

Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen
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7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben
adatok ezer forintban
A
B
B
C
megnevezés
2013. eredeti
2015.eredeti ei. 2015. II.mód.ei.
Polgármesteri alap
400
400
Kitüntetési alap
400
400
Ifjúsági alap
0
0
Civil alap
4 150
550
Sport alap
13 000
0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
0
0
Talajterhelési díj
500
500
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)
1 000
0
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap
500
500
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.)
3 000
0
Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE
1 000
0
Városi rendezvényekre elkülönített keret
1 200
0
1 000
800
Idegenforgalmi alap tartalék
200
200
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
4 200
0
Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő
4 700
0
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
0
0
Kállai adomány
10 000
10 000
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat
0
peszk.átadás
0 ÖNO
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat
0
0
Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130)
757
757
Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
1 622
1 622
IKSZT beruházás (bér)
2 789
2 789
IKSZT beruházás működési plusz igény
2 323
2 323
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
0
0
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
10 000
9 842
Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása
133
133
Belső ellenőri feladatok
4 000
4 000
Óvoda étkezés.állami tám.elsz.
499
499
Óvodaped. 2015. szept.1-től béremelésre póttám.
0
0
Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357)
13 698
13 698
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása
0
0
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
5 000
5 000
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
3 000
3 000
Veszélyes fák kivágása
1 000
1 000
Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat.
193
193
Nyomda Múzeum tám.
900
900
Gye-i Hírmondó
0
0
Hulladéklerakói díj díjkompenzáció
0
0
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
2 700
2 700
2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő
10 000
10 000
Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm.
0
0
Start mintaprogram működési tartalék
0
0
Műv.Központ karbantartása
0
0
Dr. Card Egészségkártya
0
0
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71)
1 008
1 008
Működési céltartalék összesen
104 872
72 814
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2015. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2015. évi terv 2015. II.mód.ei.
Felújítások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
72 507
121 658
Járda felújítás
6 000
6 000
Buszmegállók felújítása
3 500
3 500
Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) 2014. évi köt.váll.
3 417
3 417
Útfelújítás és kátyúzás
30 000
30 000
Szerver felújítása
1 500
1 500
Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás)
4 000
4 000
Luther utca 2. felújítás II. ütem
1 500
1 500
Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó)
14 280
14 280
Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása
0
978
Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása
310
310
Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó(92,93,94.KT.hat.)
0
5 492
Lélekkel a Körösök mentén projekt
0
42 681
Köztemetők felújítása
8 000
8 000
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Határ Győző Városi Könyvtár
200
0
Informatikai eszközök felújítása
0
0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
200
0
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
0
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
0
0
Városi Egészségügyi Intézmény
0
0
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
72 707
121 658
Beruházások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Népliget és Erzsébet liget rendezése
1 500
1 500
Parkosítás
1 500
1 500
Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése
4 500
4 500
Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő)
5 000
5 000
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll.
3 533
3 533
Közlekedés biztonsági felmérés, javítás
2 000
2 000
Közvilágítási hálózat bővítése
5 000
6 904
Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221)
9 619
9 619
Új utak építése
13 000
13 583
Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe)
1 500
1 500
Belvíz III. utómunkálatok
18 315
16 411
Ünnepi díszvilágítás
2 000
2 000
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
1 000
1 000
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
182 077
182 077
Lélekkel a Körösök mentén projekt
422 763
316 139
Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása
1 588
1 588
Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka
1 825
1 825
Optikai kábel kiépítése
3 000
3 000
Szerver csere
0
0
PC munkaállomások és Projektor csere
4 400
4 400
Tájékoztató eszközök beszerzése
250
250
DSLR fényképezőgép beszerzése
320
320
Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés
350
350
Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit)
15 000
15 000
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
0
1 499
Belvíz IX. előkészítése
9 000
9 000
Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd)
400
400
Sport infrasturktúra fejlesztése
15 000
15 000
TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés
30 000
28 413
Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan
0
1 162
Gyepmesteri telep fejlesztése
3 500
3 500
2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése
0
22 375
Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás)
250
250
Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020
500
500
Hivatali parkoló kialakítása
350
350
A
megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
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15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése
Zöldterület kezelés fejlesztése
Közbeszerzési díjak
Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház
Katona J.Műv.ház átalakítás tervek
Fogorvosi rendelő kialakítása
Könyvtár kialakítása
MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény

1 000
10 000
500
3 000
1 000
15 000
10 000
15 000
0
0
0
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
814 540
Egyéb felhalmozási kiadások
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
23 089
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő
8 146
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő
6 191
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Első lakáshozjutók támogatása
0
Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014.
1 270évi
Környezetvédelmi alap felhasználása
0
Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ.
158 716
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
0
Első lakáshoz jutók kölcsöne
0
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
0
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
26 357
megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa
megelőlegezés(27%)

Felhalmozási célú céltartalék
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata
Gépkocsi vásárlás
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014.
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
Fürdő pályázat saját erő
Útalap stabilizálás Öregszőlő
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő
Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona
Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-Családsegítő pály.
Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása
Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása
Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése
Falfestés pályázat önerő
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő
Pályázati saját erő
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Finanszírozási kiadások összesen
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2292
1889
3828
0
748 327
0
0
0
23 089
8 146
6 191
0
0
1 270
3 600
158 716
0
0
0
26 357

43 989

43 989

1 672
0
4 000
0
3 427
4 000
0
1 282
1 000
10 500
4 500
27 803
3 000
9 000
0
0
0
0
0
0
0
20 914
0
358 856
0
0
0

1 672
0
400
0
3 427
4 000
0
1 282
1 000
10 500
4 500
27 803
3 000
9 000
950
100
1 490
2 253
1 655
127
1 500
11 131
0
357 148
0
28 543
28 543

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

Helyi adórendelet felülvizsgálata
Enyedi László
Megyeri László aljegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 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

A Bizottság javasolja a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatát, számítások elvégzését különös tekintettel a
következőkre:
a) A magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások,
pontosítások kerüljenek átvezetésre.
b) Építményadónál a jelenlegi adómértékek száma csökkentésének a
megvizsgálása úgy, hogy az adóbevételek ne csökkenjenek.
c) Telkek kommunális adó keretében történő adóztatásának a
megvizsgálása, a telekadó megszüntetése mellett..
d) Magánszemélyek kommunális adójánál a jelenlegi adómértékek száma
csökkentésének a megvizsgálása úgy, hogy az adóbevételek ne
csökkenjenek.
e) Idegenforgalmi adónál, az előterjesztés szerinti mentességek nyújtása
mekkora bevételkiesést okozna.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottsága javasolja a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, számítások elvégzését különös
tekintettel a következőkre:
a) A magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások,
pontosítások kerüljenek átvezetésre.
b) Építményadónál, telekadónál és magánszemélyek kommunális adójánál
a jelenlegi adómértékek száma csökkentésének a megvizsgálása úgy,
hogy a vagyoni típusú adóknál az adóbevételek összességében ne
csökkenjenek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatát, számítások elvégzését különös tekintettel a
következőkre:
a) A magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások,
pontosítások kerüljenek átvezetésre.
b) Építményadó, telekadó és magánszemélyek kommunális adója
tekintetében a jelenlegi adómértékek számának a csökkentése esetén
- a jelenlegi legkisebb adómértékek alkalmazásával mennyi lenne az
adóbevétel csökkenése,
- mekkora adómértékek esetén nem kerülne sor adóbevétel csökkenésre.

1. döntési javaslat
"Helyi adórendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felül kívánja vizsgálni a jelenleg hatályos, a helyi adókról
szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét. 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) Építményadónál, telekadónál, magánszemélyek kommunális adójánál a jelenlegi adómértékek száma
csökkentésének a megvizsgálása úgy, hogy az adóbevételek ne csökkenjenek..
c) A belterületi telkek kommunális adó keretében történő adóztatásának a megvizsgálása, a telekadó megszüntetése
mellett.
d) Építményadó, telekadó és magánszemélyek kommunális adója tekintetében a jelenlegi adómértékek számának a
csökkentése esetén, a jelenlegi legkisebb adómértékek alkalmazásával mennyi lenne az adóbevétel csökkenése.
e) Idegenforgalmi adónál, az előterjesztés szerinti mentességek nyújtása mekkora bevételkiesést okozna.
f)
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..............................................................................................................................................................................................
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 31.
Felelős: Megyeri László
Hivatali felelős: Enyedi László
2. döntési javaslat
"Helyi adórendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 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: 2015. 08. 31.
Felelős: Megyeri László
Hivatali felelős: Enyedi László
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2015. év első négy hónapja
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő testület!
Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletes tájékoztatást nyújt az Önkormányzat és intézményei 2015.
év 1-4 havi gazdálkodásának alakulásáról, a teljesült kiadásokról és a realizálódott bevételek nagyságáról.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az Önkormányzat és intézményei
gazdálkodását bemutató beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"2015. év 1-4 havi önkormányzati és intézményi gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2015. év 1-4 havi
gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szervek 2015. 1-4 havi gazdálkodásáról

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

adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
Műk.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Működési kiadások
össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
Felhalmozási
kiadások össz.
Kiadások összesen
Intézményeknek
nyújtott támogatás
Államháztartáson
belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Pénzeszközök lekötött
bankbetétként

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

316263
47161

318537
47853

110257
18270

Telj / a mód. Ei
% ban
34,61
38,18

364464
669147

448416
714224

161444
284797

36,00
39,88

104872

81672
1642

0
1564

95,25

1501907

1612344

576332

35,74

72507
814540
197412

120680
732373
201012

75023
170732
10187

62,17
23,31
5,07

72018

72018

4235

5,88

89426
1245903

82618
1208701

0
260177

8,27

2747810
308824

2821045
309143

836509
114194

29,65
36,94

28543

28543

100,00

512465

elhelyezése
Kiadások
mindösszesen











3056634

3158731

1491711

47,22

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányos feletti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell
megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a
közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás
2014. évről áthúzódó programelemei 2015. február 28-ával és március 31-ével zárultak, így a
vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%ában teljesültek.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 36%-os, ami kis mértékben időarányos feletti felhasználást
mutat. Az időarányos feletti felhasználás részben a városgazdálkodási feladatokhoz
kapcsolódik, ahol a vizsgált időszakban a betervezett keret 40%-a került felhasználásra,
másrészt pedig a Lélekkel a Körösök mentén projekthez, ahol 61%-os a teljesítés. Az
időarányost meghaladó teljesítés teljesen indokolt, hiszen a projekt nyár végével befejeződik,
így a beszerzések nagy részének is meg kellett már valósulnia. Időarányos alatti felhasználás
jelentkezett az utak üzemeltetése, a település egészségügyi feladatok, az ár-és belvízvédekezés
és a zöldterület gazdálkodás szakfeladatokon. Az oktatási vagyon működtetésére a vizsgált
időszakban közel 15 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret
25%-át jelenti.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal
magyarázható, hogy a társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek
több mint 40%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Kft. április végéig 17,9 millió Ft-ot
vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására betervezett 20 millió Ft-ból. Itt jelenik
meg a bölcsődei, óvodai és családi napközi feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az
önkormányzati tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított
támogatás időarányos összege. A Zöldpark Kft. részére is megtörtént az általuk ellátott
feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, oktatási
intézményekben munkát végző technikai dolgozók) járó támogatás utalása. A technikai
dolgozók bérére és járulékára a vizsgált időszakban 8,9 millió Ft-ot adott át az önkormányzat,
mely összeg a rendelkezésre álló keret 34%-a. A Gyomaközszolg Kft-vel megtörtént a 2014.
évi hulladéklerakói díj elszámolása, valamint az erre az évre megállapított támogatás
időarányos részének átutalása. A GYÜSZ-TE részére biztosítva lett az együttműködési
megállapodás alapján a feladatellátáshoz meghatározott támogatás 4 havi összege, valamint
átutaltuk a Sajt-és túrófesztivál megrendezéséhez igényelt előleg összegét. Megtörtént a Kner
nyomda Múzeum működtetéséhez jóváhagyott 900 ezer Ft átutalása, valamint az egyes
alapokból pályázat útján elnyert támogatások utalása is a nyertes pályázók részére. Az
Önkormányzat a Kner Imre Gimnázium kollégiumának működtetésére biztosította a
megállapodásban rögzített 600 ezer Ft összegű támogatást. A segélyekre megtervezett keretből
3.776 ezer Ft került felhasználásra, 7% a felhasználás mértéke.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 1.564 ezer Ft
kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírásának összegét foglalja magába,
másrészt a Szociális Szövetkezet Sui genesis pályázatának előfinanszírozását (892 ezer Ft) és
az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét tartalmazza 386
ezer Ft összegben.
A tervezett felújításokból 75 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 73.112 ezer Ft a
Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódik, 978 ezer Ft pedig a Révzugi
szivattyútelep vezérlésének átépítése során merült fel.
A tervezett beruházások közel 171 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek
alkotják:
o az önkormányzati feladatok ellátásához projektor, fénymásolók, számítógépek,
monitor, szavazópult, fényképezőgép és winchester vásárlás 4.851 ezer Ft összegben

a Start mintaprogram programelemeihez gépek, eszközök és egyéb berendezések
vásárlása 13.161 ezer Ft értékben
o Buszmegállók létesítése, engedélyes tervek készítése 2.469 ezer Ft összegben
o a Belvíz III. ütem végszámlája 68.569 ezer Ft értékben jelentkezett
o Zagytározók rekultivációs terveire 483 ezer Ft-ot fordítottunk
o a Belvíz VIII. ütem műszaki ellenőri díja 1.499 ezer Ft összegben jelentkezett
o Ponyvatömlő vásárlása 117 ezer Ft
o 7 db közvilágítási lámpatest beszerzése 2.398 ezer Ft értékben
o Csúszdák vásárlása 84 ezer Ft összegben
o buszmegállóba pad készítése 25 ezer Ft
o a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódóan 76.899 ezer Ft beruházási
kiadás jelentkezett
o Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése az oktatási intézményeinkbe 65 ezer Ft
összegben
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg
a Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 2.080 ezer Ft összege, a Gyomaközszolg Kft.
részére szelektív hulladékgyűjtő zsák beszerzésére biztosított 362 ezer Ft, valamint a
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekthez eddig átadott önerő
7.745 ezer Ft összege.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa és támogatás 4.235 ezer Ft összege.
o





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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

116016

156321

65626

41,98

84000

84000

39996

47,61

278000

278000

135747

48,83

15000

15000

2543

16,95

382722

391908

167862

42,83

830717

841329

335635

39,89

104076

143357

1810531

1909915

747409

39,13

776892

778797

303389

38,96

469211

470019

0

maradvány
Lekötött
bankbetétek
megszűntetése
Felhalmozási
bevétel összesen
Bevételek
mindösszesen








508464

1246103

1248816

811853

65,05

3056634

3158731

1559262

49,36

A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 42 %-on teljesültek. Az
általános forgalmi adó visszatérítésének összege meghaladja a 43 millió Ft-ot, melyből 40
millió Ft a szennyvíztisztító telep fejlesztése projektünkhöz kapcsolódik. A kamatbevételek 60
%-ban realizálódtak, itt jelenik meg a folyószámla után kapott kamat és a rendelkezésre álló
szabad forrás lekötéséből származó kamatbevétel (4.465 ezer Ft).
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 47%-on teljesültek, ezen belül a
vagyoni típusú adóbevétel közel 48%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 49%-ban
realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett
idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és
szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó és a tartózkodás után
fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk több mint 45%-ban teljesült a vizsgált
időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 43 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start
mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 140.443 E Ft összege, a
támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 5.647 E Ft, a mezőőri támogatás 2.700 E Ft
összege, a KLIK által átutalt 120 E Ft összegű zeneiskolai térítési díj és 12 E Ft összegű
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. A vizsgált időszakban 5.578 E Ft összegű földalapú
támogatás érkezett, továbbá a 2013. évi ÁROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan
10.437 E Ft realizálódott. A Magyar Turizmus Zrt. szúnyoggyérítéshez 2.185 E Ft-ot utalt,
segély visszafizetés jogcímén 740 E Ft folyt be az önkormányzathoz.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és
kölcsönök több mint 300 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a belvizes
projektekhez kapcsolódóan 108.357 ezer Ft összegű támogatás és a Lélekkel a Körösök
mentén projekt 190.365 ezer Ft összegű támogatása. Itt jelenik meg az út érdekeltségi
hozzájárulás címén befolyt 25 ezer Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 244 ezer Ft
összege, a lakosság részéről a lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések 1.194 ezer Ft
összegben teljesültek. Az Alföldvíz Zrt-től 2014. évi vízterhelési díjkedvezmény címén 2.334
ezer Ft folyt be önkormányzatunkhoz, ingatlan értékesítésből pedig 870 ezer Ft realizálódott.

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

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

140934
40451

143003
41009

41419
11955

Telj / a mód. Ei
% ban
28,96
29,15

41752
44493

40382
44493

15729
25796

38,95
57,98

támért.kiadás, műk.
célú Pénzeszk.
Átad.ÁK, segély
kifiz.
Működési kiadások
össz.
Beruházás
Kiadások
mindösszesen







267630

268887

94899

35,29

0
267630

1370
270257

1314
96213

95,91
35,60

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az
időarányos alatt teljesültek. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a
közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási
szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken
(hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből a vizsgált időszakban
nem történt felhasználás és a jubileumi jutalom terhére sem történt kifizetés 2015. április 30.
napjáig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult, ami
elsősorban a közüzemi díjak időarányos feletti teljesítésével indokolható.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a
segélykifizetések is. Erre a célra a megtervezett keret több mint 60%-a került felhasználásra a
vizsgált időszakban (a hatáskör 2015. március 1. napjával átkerült a járási hivatalhoz).
A beruházások között 1.314 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban,
szükségessé vált az Optijus és ESET biztonsági szoftverek megújítása, klímavásárlás az
újonnan kialakított városüzemeltetési osztályra és egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
valósult meg.

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



adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

264

264

231

Telj. / Mód. Ei
%-ban
87,5

260

260

474

182,31

1048

1048

2596

247,71

5
266058

268685

97624

36,33

267630

270257

100930

37,35

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.





A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási
önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott
támogatások összege.
A felhalmozási bevételek között tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel realizálódott.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos felett teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár
adatok E Ft-ban

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





Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8466

8466

2931

Telj / a mód. ei.
% ban
34,62

2286

2286

778

34,03

6872
17624
200

7191
17943
200

2046
5755
149

28,45
32,07
74,50

17824

18143

5904

32,54

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése kis mértékben az időarányos felett alakult.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos alatti:
o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.663 ezer Ft-ból 958 ezer Ft-ot
használt fel, azaz a keret 57,61%-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez
igazodva történik annak tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a
rendelkezésre álló keretet.
o A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések jelentek meg.
adatok E Ft-ban

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



Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

350

350

82

Telj. / Mód. Ei
%-ban
23,43

17474

17793

6960

39,11

17824

18143

7042

38,81

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan
jelentkeztek bevételek.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányos felett alakult a vizsgált
időszakban.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
adatok E Ft-ban

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





Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

12008

12008

3270

Telj / a mód. Ei.
% ban
27,23

3242

3242

880

27,14

14575
29825

14375
29625

4555
8705

31,69
29,38

0
0

200
200

19
19

9,50
9,50

29825

29825

8724

29,25

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez
azzal indokolható, hogy 2015. június 1. napjától az intézmény fogja üzemeltetni a Szent Antal
zarándokházat és a kenyérsütőházat, mely plusz 3 fő alkalmazásával oldható meg. A bérre és
járulékra betervezett 2,5 millió Ft-hoz teljesítés a vizsgált időszakban még nem kapcsolódik.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 32%-a került felhasználásra. A lapkiadásra
elkülönített keret 37%-a merült fel.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre került sor.
adatok E Ft-ban

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




Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8550

8550

1667

Telj. / Mód. Ei.
%-ban
19,50

21275

21275

8121

38,17

29825

29825

9788

32,82

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
ezer Ft-ból 10 ezer Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 6 millió Ft-nak a 27%a folyt be, a lapkiadási feladathoz kapcsolódóan 30 ezer Ft teljesült, továbbá a Turisztikai
pályázat projektelemeinél a vizsgált időszakban még nem realizálódhatott bevétel.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka a bevételek elmaradása.

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

Kiadások alakulása:
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei.
% ban

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

76670

76670

26771

34,92

21207

21207

7413

34,96

12969
110846

12969
110846

3680
37864

28,38
34,16

0
110846

720
111566

720
38584

100,00
34,58

Az intézmény költségvetésének elemzése jelen pillanatban nagyon nehézkes, hiszen a bérek és a hozzá
kapcsolódó járulékok teljesülési adatait egy olyan módosított előirányzathoz tudjuk viszonyítani, mely
nem a végleges döntéshez és végrehajtott intézkedésekhez kapcsolódik. Ennek oka a következő:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 29-ei ülésén vizsgálta felül az intézmény
feladat-ellátási helyeinek férőhely kihasználtságát és azzal a javaslattal élt a Társulási Tanács felé,
hogy az 50% alatti férőhely kihasználtságú telephelyek működését 2015. szeptember 1. napjával
szűntesse meg. Ennek értelmében az intézmény engedélyezett létszáma ezen időponttól az alábbiak
szerint módosult: óvodapedagógusok létszáma 16 fő, dajkák létszáma 8 fő, óvodatitkár 1 fő,
pedagógiai asszisztens 1 fő, karbantartó 1 fő. Az intézmény 2015. évi költségvetése tehát ezen
döntésnek megfelelően került összeállításra, azaz tartalmaz 4 fő óvodapedagógus és 1,5 fő dajka
leépítését olyan formában, hogy a munkával töltött felmentési időnek valamennyi dolgozó esetében
május 31. napjáig le kellett telnie. Majd 2015. március 30-án a Társulási Tanács felülvizsgálta az
intézmény feladat-ellátási helyeinek számát és így az intézményben foglalkoztatottak létszámát is. A
döntés értelmében az engedélyezett létszámot 2015. szeptember 1. napjától a Társulás 30 főben
határozta meg. Időközben az intézmény vezetési feladatok ellátására a fenntartó pályázatot írt ki,
melynek értelmében 2015. augusztus 1 napjától – eredményes pályáztatás esetén – új vezető fogja a
feladatot ellátni. Az új vezető feladata lesz azon intézkedés végrehajtása, mellyel meg tud felelni az
intézmény a korábbi fenntartói döntésnek. Jelen pillanatban az intézménynél 1 fő leépítése van
folyamatban, akinek a felmentése május elején kezdődött meg. Az intézmény költségvetését a
következő rendeletmódosítás alkalmával már módosítani fogjuk a megtett intézkedések tükrében.




Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányost kissé meghaladva teljesültek. Az intézkedések végrehajtását
követően tudjuk korrigálni és meghatározni az intézmény éves bér és járulék keretét.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos alatt alakult. A csárdaszállási telephelyen 22%, a
gyomaendrődi óvodákban 30% volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke.
A beruházások között udvari játékok (vár, forgóhinta, rugós hinta) beszerzése jelenik meg
720 ezer Ft összegben, melynek forrása az óvoda vacsora bevétele volt.

adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
műk.bev.
Felhalmozási
c.peszk.átvétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

365

365

76

Telj. / Mód. Ei
%-ban
20,82

720

720

100,00

110481

110481

39465

35,72

110846

111566

40261

36,09





Az intézményi működési bevételből 76 ezer Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint
intézményi ellátási díj bevétel.
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel között realizálódott 720 ezer Ft, mely összeg az
intézmény által megrendezett óvoda vacsora bevételéből képződött, melyet a Kistérségi Óvoda
udvari játékok vásárlására fordított.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege kis mértékben meghaladja az időarányos
felhasználás mértékét.

Városi Egészségügyi Intézmény
adatok E Ft-ban

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





Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

75751

75750

25819

Telj / a mód. Ei.
% ban
34,08

23710

23710

7636

32,21

76418
175879

73700
173160

28671
62126

38,90
35,88

0
175879

91
173251

90
62216

98,90
35,91

Az intézményben a személyi juttatások a vizsgált időszakban az időarányost kissé
meghaladva teljesültek, a járulékok az időarányosnak megfelelően alakultak. Ez azzal
magyarázható, hogy a béren kívüli juttatás jogcímen megtervezett keretből a 8.000 Ft összegű
Erzsébet utalvány kifizetése havonta történik, a bruttó 200 ezer Ft-ból fennmaradó rész pedig
egy összegben, Nőnap alkalmából került kifizetésre az intézmény dolgozói részére.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos fölött alakult, mely a közüzemi
díjak szezonális jellegével indokolható, valamint a szakmai anyag beszerzésre felhasznált
összeg tér el kis mértékben az időarányostól.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés teljesült.
adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Műk.c.támogatásértékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen




Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

9328
162534

9328
162534

4754
53087

Telj. / Mód. Ei
%-ban
50,96
32,66

4017

1390

1489

107,12

175879

173252

59330

34,24

A betervezett intézményi működési bevételből több mint 4,7 millió Ft realizálódott, mely
összegből 2 millió Ft a vállalkozó orvos által megtérített összeg.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik
meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a módosított előirányzat
összegét, mely azzal indokolható, hogy a bérkompenzációra megkapott támogatás összege a
vizsgált időszakban még nem került beépítésre az intézmény költségvetésébe, valamint 2015.

április 1. napjától megszűnt az intézmény önálló gazdasági szervezete, az intézménynél
gazdasági feladatokat ellátó dolgozó a Közös Hivatal munkavállalójává vált és bérének
összege zárolásra került az intézmény költségvetésében.

Összegzés, kitekintés:
A mai napon (2015. június 8.) az önkormányzat főszámláján 291 millió Ft a rendelkezésre álló forrás.
A napi zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek
teljesítését és a folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2015. december 31-én
rendkívül nehéz és kockázatos.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2015. december 31-én. Ezek közül néhány:
 2015. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
 a folyamatban lévő pályázatok
 a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
 a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
 intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
 az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
 mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül
fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási
problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.

Gyomaendrőd, 2015. június 8.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

Térségi Szociális Gondozási Központ

Működési támogatás alakulása 2015. 01. 01.-2015. 04. 30. között (adatok e Ft-ban):
Megnevezés
Eredeti
Korrekciók (-)
Ker.kiegészítés fedezet teljesítése
Ágazati pótlék teljesítése
Támogató Szolgálat működési tám. beépítése
TÁMOP-5.3.1-12/2-2012-0063 eddig el nem
számolt, de már kifizetett bére
Időarányos támogatás összesen
I.

Előirányzat

Teljesítés

359 849

142 155
-

4 000
-10 612

+ 8 294
-4 331
368 143

123 212

BEVÉTELEK

Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevételének teljesítése közel a tervezettek szerint
alakult a vizsgált időszakban mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás és élelmezés tekintetében.
Ahol a tervezett szint alatti a térítési díj bevétel, ott egyrészt a feladat időszakosságából adódik az
eltérés (pl. külső étkeztetés, a táborok miatt nyáron várható a megtervezett bevétel nagy része),
másrészt a szociális étkeztetést igénybevevők száma a tervezetthez képest 20 fővel csökkent, mely
bevétel kiesést eredményez ezen a kormányzati funkción (ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon az
élelmiszer beszerzés jogcímen is elmaradás tapasztalható).
II.
1.

KIADÁSOK
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 156 fő. Ezen túl 2015. április 30-án 25 fő
közfoglalkoztatott munkavállaló volt foglalkoztatva intézményünknél, további 8 fő önkormányzati
közfoglalkoztatott pedig szintén intézményünkbe végez munkát.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően alakultak 2015.
április 30-ig. A teljesítésbe elszámolásra került az 1-4 havi kereset kiegészítés és 3 havi ágazati pótlék,
mely az előirányzatokba a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül beépítésre, ezért ezen
összegekkel korrekcióztuk az intézményfinanszírozás összegét.
Ezen túl a futó 5.3.1-12/2-2012-0063 számú projekthez kapcsolódó bérkifizetés folyamatos a 8 fő
ROMA foglalkoztatott részére, a folyósított előleget a vizsgált időszakban 4 331 E Ft-tal meghaladta a
kiadás. Június hónapban esedékes kifizetési kérelem benyújtása, mely az 1-5 hónap kifizetéseit
foglalja magába, várhatóan június végéig 9 311 E Ft összeg kerül jóváírásra az intézmény számlájára,
mely a túlfinanszírozottságot korrigálja, és fedezetet nyújt a következő hónapok kiadásaihoz is.

2.

Dologi kiadások

A dologi kiadások időarányosan a tervezett szinten kerültek teljesítésre. Mint minden évben most is
megfigyelhető a gáz szolgáltatás szezonalitásából adódó túlfinanszírozottság, mely az év végéig
rendeződni fog. A szociális étkeztetés tekintetében pedig az élelmiszer beszerzés időarányos
teljesítése tér el, melyet az év hátralévő részében egyensúlyba fogunk (rendeletmódosítással) hozni az
előirányzatok közötti átrendezéssel.

Ezen túl ki kell emelni a dologi kiadásokon belül a karbantartási feladatokra szánt előirányzatok
teljesítését is, mely az 1-4 hónapban majdnem 100%-os teljesítést mutat a gépjármű karbantartás
tekintetében. Az intézmény 5 db gépjárművet üzemeltet, melyből a 2. számú tanyagondnoki körzethez
kapcsolódó Opel Zafira 11 éves, 328 312 km-t futott gépjármű, mely folyamatosan meghibásodik.
Ezen túl a vizsgált időszakban több alkalommal javításra szorult a Támogató Szolgálat működéséhez
kapcsolódó OPEL VIVARO kisbusz is. Az idei évben eddig közel fél millió Ft-ot költött
intézményünk a gépjárműveink javítási és kötelező szervizelési költségeire, mely felöleli az egész évre
tervezett összeget.
Ezen kívül meghibásodott a Rózsakert Idősek Otthonában lévő ipari mosógép is, melynek javítási
költsége 235 E Ft volt. Mivel az intézményekben folyamatos a mosás az ellátás biztosításához
szükséges volt a mosógép megjavítása, mely így is gazdaságosabb, mint egy új készülék beszerzése.

3.

Fejlesztés

Intézményünk 2015. évben nem tervezett fejlesztést, felújítást, az államháztartási törvény
módosulásából eredően a 200 E Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök azonban ezen a jogcímen kerülnek
elszámolásra, a vizsgált időszakban 204 E Ft összegben.

III.

ÖSSZEGZÉS

Az intézmény 2015. 1-4 hónapban a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.
Az év eleji minimális túlfinanszírozottság a gázenergia szolgáltatás szezonalitásából, másrészt az
intézmény működésének sajátosságából adódik.
Gazdálkodásunkat igen feszített költségvetési keretek között folytatjuk, melyben sem a bevételi, sem a
kiadási oldalon nincsenek olyan jogcímek, melyek kompenzálni tudnák ezen magasabb összegű
kifizetéseket. Így ha az időarányos előirányzatot a teljesítés tükrében vizsgáljuk látszólagos
túlfinanszírozás mutatkozik, mely év végére realizálódni fog.
A vizsgált időszakban keletkezett túlfinanszírozottság tehát az évvégére várhatóan megszűnik.

Gyomaendrőd, 2015. június 8.

Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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

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

Döntési javaslat
"Dévaványa Város Önkormányzatának kérelme szakrendelések biztosításával kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület 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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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. februári KT ülésen a T Képviselő-testület támogatta az önkormányzati háziorvosi rendelők felújításának
előkészítését.
Első lépésként megrendelésre került a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatti orvosi rendelő
felújítási tanulmányterve a Bárdi Tervező és Beruházó Bt-től.
Az elkészült tanulmánytervek a befejezés előtt egy többlépcsős egyeztetésen estek át, mely során az ÁNTSZ, a
Városi Egészségügyi Intézmény és a Hivatal is véleményezte az előzetes terveket. Ezek az észrevételek
átvezetésre kerültek a végleges dokumentációba is.
A tanulmányterv tartalma, felépítése
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tervezői program ismertetése
A meglévő épületek állapotának és funkciójának felmérése.
Kialakítandó műszaki tartalom ismertetése
hőszigetelés
nyílászáró csere
burkolat felújítás
fűtés korszerűsítés
funkcionális átalakítások, bővítések
akadálymentesítés
jármű parkolás, tárolás
Állapot tervek, vázlattervek
Akadálymentesítés
Épületgépészet
Energetikai tanulmány
Tervezői költségbecslés

A tervezett munkálatok rövid összefoglalása
Fő út 3.
o A meglévő épület külső homlokzati hőszigetelése
o Belső burkolatok felújítása
o Födém szigetelés
o Nyílászáró csere
o Fűtés korszerűsítés
o Akadálymentesítés
o Épületgépészeti átalakítás
o Épületbővítés a fogorvosi rendelők számára
o Belső parkolás fejlesztése
Energetika: Az elkészült energetikai tanulmány alapján az épület „G” energetikai besorolású. A tervezett energetikai
fejlesztéseknek köszönhetően az épület várható energetikai besorolása „B” kategóriára fog változni.
A tervezett felújítási, átalakítási és bővítési munkálatok tervezett bruttó költsége: 64.268.000 Ft
Dr. Pikó Béla 3.
o A meglévő épület külső homlokzati hőszigetelése
o Belső burkolatok felújítása
o Födém szigetelés
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o
o
o
o
o
o

Nyílászáró csere
Fűtés korszerűsítés
Akadálymentesítés
Épületgépészeti átalakítás
Épületbővítés a fogorvosi rendelők számára
Belső parkolás fejlesztése

Energetika: Az elkészült energetikai tanulmány alapján az épület „F” energetikai besorolású. A tervezett energetikai
fejlesztéseknek köszönhetően az épület várható energetikai besorolása „A+” kategóriára fog változni.
A tervezett felújítási, átalakítási és bővítési munkálatok tervezett bruttó költsége: 42.385.000 Ft
A tervezési feladat az állapotfelmérésre és a megvalósítandó műszaki tartalomra vonatkozó javaslat tételre szólt.
Az elkészült dokumentáció a csatolt mellékletben megtalálható, vagy személyesen megtekinthető a
Városüzemeltetési osztályon.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, hogy a beruházást a fent bemutatott műszaki tartalom és tervezői
költségbecslés tükrében is folytatni kívánja úgy a korábban bekért ajánlatok alapján megköthető a 2. tervezési
fázisra (engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítésére) vonatkozó szerződés.
A tervezési díjak:
Fő út 3.: 425.000 Ft + Áfa
Dr Pikó Béla u. 3.: 585.000 Ft + Áfa
Összesen: 1.010.000 Ft + áfa, azaz bruttó 1.282.700 Ft.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Fő út 3. szám
alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3 szám alatti orvosi rendelők komplex felújítását.
Az engedélyezési terv szintű tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges
bruttó 1.282.700 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben TOP és egyéb pályázatok
előkészítésére elkülönített forrás terhére biztosítsa.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Fő út 3. szám
alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3 szám alatti orvosi rendelők komplex felújítását.
Az engedélyezési terv szintű tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges
bruttó 1.282.700 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben TOP és egyéb pályázatok
előkészítésére elkülönített forrás terhére biztosítsa.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca
3 szám alatti orvosi rendelők komplex felújítását. Az engedélyezési terv szintű tervdokumentáció elkészítéséhez
szükséges bruttó 1.282.700 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített
forrás terhére biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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ÉPÍTÉSZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS JAVASLATTÉTEL
·~.-

,1o;_,

ELŐZMÉNY

1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. november '13-án, e.mailben keresett meg a

feladat tárgyát

képező tervezői

feladattal, az alábbiakban részletezettek szerint:

„ Tisztelt Címzett!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Fő út 3 szám alatti és a Dr. Pikó Béla
utca 3 szám alatti orvosi rendelő komplex felújítását tervezi. A beruházás előkészítéseként
egy olyan magasépítési tervezőt szeretnénk kiválasztani, aki a kivitelezéshez szükséges
tervdokumentáció elkészftését fel tudja vállalni.

A

készftendő

•

tervdokl!mentáció elvárt tartalma:
Komplex energetikai felújftási terv
- nyflászáró csere
- kO/ső hőszigetelés
- mennyezeti hőszigetelés
- fűtés

korszerűsítés,

gépészet korszerúsftés

- elektromos hálózat felújftás
- ivóvízhálózat felújítás
'energia tanúsítvány

•

Belső

terek komplex felújítása
szükség szerint

belsőnyllászáró,

és burkolat csere

•

Tetőszerkezet

•

A tervező által javasolt egyéb műszaki tartalom

felülvizsgálata, felújftása

az egészségügyre vonatkozó épltésOgyi jogszabályokban foglalt előírások betartása miatt
szükségessé váló épltési, átalakftási munkálatok

pl.:

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai

minimumfeltételekről

szóló 6012003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, az országos
településrendezési és épftési követelményekről szóló 25311997. (XII. 20.) Korm.
rendelet
·
A

tervezői

ajánlatát kérem, bontsa meg az alábbiak szerint:

2

"

1. - az épületek teljes állapotfelmérése, javaslat a megvalósítandó műszaki tartalomra, a
megvalósítandó műszaki tartalom becsült költsége (teljesítési határidő: 2014. december 31., vagy
a szerződéskötéstől számított 30 nap)

·-·

•·.·

2. - a megvalósítandó múszakí tartalom tervezési díja
szerződéskötéstől számított

(határidő:

2015. március 31., vagy a

90 nap)

Amennyiben rendelkezik megt/iJelő kapacitással a fentiekben részletezett dokumentáció
e/készítésére, úgy kérem ajánlatát 2014. november 25-én '16:00 óráig küldje meg."

A felhívásra reagálva a ml;lgadott határidőben elküldtük az árajánlatunkat, de akkor a
képviselőtestület úgy döntött, hogy megismétli a kiírást, mivel kevés volt a jelentkező.
Februárban - az újbóli megkeresésre - megismételtük az árajánlattételt, aminek a
végeredményeként az ajánlatkérő úgy határozott, hogy Hankó- Bárdi Edina okleveles
építészt bízza meg a feladattal.
- Az. árajánlatban a tevékenységet 3 fő fázisra bontottuk:
1.
· Állapotfelmérés és javaslattétel
II.
Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
111.
Kiviteli tervdokumentáció elkészítése
A szerződéskötésre 2015. március 24-én került sor, amely kizárólag a felsorolt
szakaszok 1. fázisára vonatkozik.
'

tervezői

A munkák során - az önkormányzat, 2015.márc. 6-án kelt levele, útmutatása alapján - az
alábbi személyeket jelölte meg kapcsolattartóként:

„Kapcsolattartó személyek:
A megbízót :Toldi Balázs polgármester képviseli
Önkormányzati kapcsolattartó: Pardi László osztályvezető
Szakmai kapcsolattartó: Dr. Torma Éva intézmény vezető és Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető"
Megjegyzés: a szerződésben Pardi László osztályvezető lett megjelölve
· kapcsolattartó személyként.
·
·
A tervezői programmal kapcsolatos megbeszélésre 2015, március 20-án, 13:00- kor,
a helyi önkormányzat épületében került sor, amelyen jelen voltak:
Toldi Balázs polgármester
dr. Csorba Csaba jegyző
dr. Torma Éva igazgató főorvos
Pardi László osztályvezető
Bárdi Zoltán a Bárdi Tervezőiroda képviseletében, Hankó- Bárdi Edina
építész magántervező megbízottjaként.

I'

II.
A TERVEZŐI PROGRAM ISMERTETÉSE:
A megbeszélés során az az egyhangú vélemény alakult ki a megbízó részéről, hogy
a
Gyomaendrőd, Fő út 3. sz. alatti rendelő munkáinál az alábbi fő szempontokat kell
figyelembe venni:
Irányadóként megtartva a tervezői árajánlatkérésben szereplő szempontokat, az
érvényben lévő jogszabályok figyelembevétele mellett, az abban szereplő egyéb
szempontok alapján kialakítandó:

3

"
1db (meglévő épületben)
3db (meglévő épületben)
2db (bővítményben)

1./ Orvosi ügyelet:
2./ Felnőtt háziorvosi rendelő:
3./ Fogászati rendelő

A fenti igények dr. Torma Éva főorvos asszony szakmai véleménye alapján alakultak
ki. A 3 rendelőegység kialakltását javasolja a meglévő épületben, annak
átalakításával, korszerűsítésével.
.\
Ugyanebben az épületrészben működik dr. Török Anna fogszakorvos által
működtetett fogászati szakrendelés, amely jelenleg nagyon mostoha körülmények
közt létezik. Célszerű lenne két fogászati rendelő kialakftása, amelyeket a jelenlegi
Vöröskereszt épületének lebontása után a meglévő épület déli irányú bővítésével
lehetne megvalósítani. Az az épület, amiben a Vöröskereszt müködik, igen rossz
műszaki állapota miatt megérett a lebontásra. Helyette az Önkormányzat
csereingatlant ajánl fel.
Tehát a meglévő épületek átalakítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, valamint .
a szükséges bővítések elvégzésén túlmenően ki kell alakítani az épülethez tartozó
parkolókat is az érvényben lévő előírások szerint. Kialakítandók a szilárd burkolatú
gépjárműparkolók, valamint a szükséges méretű fedett kerékpártároló is.
Külön kérés volt, az orvosi Ögyelet garázsának repdbetétele is.
A

Gyomaendrőd,

fő

funkció

dr. Pikó Béla u. 3. sz. alatti,

meglévő rendelőépületben

jelenleg 3

működik:

1./ Védőnői szolgálat
2./ Felnőtt járóbeteg ellátás
3./ Gyermekorvosi rendelő

1db
2db
1db

Feladat: A meglévő épület funkciójának felülvizsgálata az érvényben lévő
jogszabályok figyelembe vételéve, valamint az épület felújítása, korszerűsítése,
akadálymentesítése, energiafelhasználás szempontjából, annak javítása.
A Tervezői munkák során figyelembe kell venni az anyagi lehetőségeket, ezért Toldi
Balázs polgármester kihangsúlyozta, hogy a beruházás megvalósítására, várhatóan
rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 110 millió forint. Ezen összeg a két épület
között a szükséges arányban oszlik meg, amely összegnek tartalmaznia kell a
beruházás kiviteli költségeit, valamint a járulékos költségeket, a tervezéstől, az
épületek átadásáig, az orvosi eszközök és berendezések nélkül!

Ill.

AZ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERE, A
MUNKA FÁZISAI:
A munkák irányítójaként- beleértve a szakági tervezők munkáját is- az alábbi
szisztémát választottam az állapotfelmérésre, valamint a javaslattétel kidolgozására:

1./ Épületek felmérése.
2./ Állapot - tervek elkészítése az építész tervező által.
3./ Szakági tervezők bevonása az alábbiak szerint:
- Építész szakág: Hankó- Bárdi Edina
- Akadálymentesítés: Németh Ágota építészmérnök, szakági szakmérnök
- Épületgépészet: Schafer József
- Épületvillamosság: Szrnka János
4
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4./ Helyszíni szemle a szakági tervezőkkel, a jelenlegi állapot felmérésével, a
koncepció vázlatos ismertetése a helyszínen.
5./ Építész vázlatterv kidolgozása
6.1 A vázlattervek egyeztetése az ÁNTSZ-szel
7.1 Az egyeztetett vázlattervek ismertetése a megbízóval, megbeszélés keretén belül.
8./ A tervező elkészíti a kért módosításokkal a végleges vázlattervet
9./ Az elfogadott vázlatterv ~!juttatása a szakági tervezőkhöz.
10./ Minden szakág végzi a feladatban meghatározott munkáját
11./ Az építész tervező begyűjti és elkészíti a felmérési, valamint a javaslattételi
adatokat és abból összefoglaló szakvéleményt készít.
12./ Az összefoglaló jelentés elkészítése után árbecslés készítése.
Megjegyzés: Vázlattervek alapján csupán megközelítő pontossággal, tapasztalati
számok alapján lehet költséget kalkulálni. Viszonylag pontos árat csak kiviteli terv
alapján lehet kidolgozni, de felújítási, átalakítási munkák esetén ott is kalkulálni kell
bizonytalansági tényezőkkel!
13./ Dokumentáció átadása a megbízónak, a kérés szerint 5pl.-ban.

IV.

ÉPÍTÉSZ

FELMÉRÉS~ ÉS ÉRTÉKELÉS JOGI HÁTTERE

Vizsgálati szempontok: egy épület vizsgálatánál szükség van a szerkezet, forma,
funkció·vizsgálatára. Ezen belül az épület ki kell, hogy elégítse az 1997, évi LXXVlll
tv (Étv.) 31.§- a, a 253/1997(Xll.20) Kormányrendelet ( OTÉK), valamint a
60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletek előírásait!
Az 1997. évi LXXVIII. törvépy által támasztott követelmények:

31. § (1) Az építmény elhelyezése során biztosítani kell:
a) az építmény, továbbá. a szomszédos építmények
használhatóságát,
b) az építmény közszolgálati

(tűzoltó, mentő

rendeltetésszerű

stb.) járművel

és biztonságos

történő

megközelíthetőségét,

e) a környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit,
d) a közhasználatú építmények esetében a mindenki számára biztonságos és
akadálymentes megközelíthetőséget;
e) a rendeltetésszerű telekhasználatot.

(2)Az építmények és azok részeinek építése, bővítése, felújítása, átalakítása,
helyreállítása, korszerűsítése során érvényre kell juttatni az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben
meghatározott alapvető követelményeket.
(3) Az országos építési szakmai követelményektől (OTÉK) - külön jogszabályban
meghatározott esetekben és módon - lehet eltérni.
(4) Az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, felújítása,
átalakítása, bővítése, helyreállífasa, korszerűsítése soran biztosítani kell:
a) a rendszeres karbantartás

lehetőségét,

b) hogy az építmény rendeltetésszerű használatával járó környezeti terhelés az adott
helyen megengedett mértéket ne lépje túl, valamint
e) mindenki számára a közhasználatú építmények esetében a biztonságos és
akadálymentes használatot,

d) a terület geológiai, hidrológiai és szeizmológiai sajátosságainak való megfelelést.
(5) Mind az építmény elhelyezése, mind pedig a külső megjelenését befolyásoló
kialakítása, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása során különös figyelmet
kell fordítani a táj- és településkép, a beépítési vagy az építészeti jellegzetesség és
látvány, a helyi jelleg védelmére, az épített örökség védett értékeinek
/

Mindhárom rendelet kihangsúlyozza az akadálymentes közlekedés, épülethasználat
fontosságát.
Mindhárom rendelet kihangsúlyozza az akadálymentes közlekedés, épülethasználat
fontosságát.
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EPITESZET ·
GYOMAENDRŐD, F,ő ÚT 3

,.

V.

AZ INTÉZMÉNYEK ÁLLAPOTÁNAK, FUNKCIÓJÁNAK ÉPÍTÉSZETI
._,. FELMÉRÉSE:

A./ GYOMAENDRŐD, FŐ QT 3. SZ ALATTI ORVOSI RENDELŐK
\

.Általános adatok:

Az épület elhelyezkedése: az Gyomaendrőd város endrődi városrészének
településközpontjában helyezkedik el a vélhetően a múlt század 30-as éveiben épült
épület. Az épületet társasházzá nyilvánították. Az épület három társasházi tulajdoni
részből áll:
- 5008/2/A/1. hrsz. Orvosi ügyelet, önkormányzati tulajdon. Tulajdonos:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500. Gyomaendrőd, Selyem út
124.
-

5008/2/A/2. hrsz. Háziorvosi rendelő, önkormányzati tulajdon.
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500.
Gyomaendrőd, Selyem út 124.

-

5008/2/A/3. hrsz. Magyar Vöröskereszt irodaépülete, Állami tulajdon,
Tulajdonos: Magyar Vöröskereszt, 1051. Budapest, Arany János u. 31.

Megjegyzés: A beruházás megvalósítása érdekében az 5008/A/3 hrsz-ú ingatlanon
álló épület elbontásához szükséges lesz a tulajdonos hozzájárulására, valamint a
későbbiekben a társasházi tulajdont alapító okirat módosítására.
Védettség:
A Helyi Építési szabályzat alapján az épület nem élvez sem helyi, sem
örökségvédelmi védettséget.
Szomszédos épületei: A Fő út 1. sz. alatt a Római Katolikus Plébániai Hivatal, a
út 5. sz. alatt hasonló korból származó lakóház található.
A telek területe:

1924 m2

Beépített alapterülete:

528 m 2

Jelenlegi beépítettsége:
Bekötött

/

közművek:

Fő

27,44 %

víz, szennyvízvezeték, elektromos áram, vezetékes földgáz

.Az épület szerkezetének - és állagának ismertetése
Az épület hagyományos szerkezetű, földszint+ pince szintszámú épület (a pince
bejáratát befalazták)
Szerkezetileg két fö részre tagolódik az épületegyüttes:
1./ Az orvosi ügyelet, valamint a felnőtt háziorvosi egység.
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2.1 A Magyar Vöröskereszt irodaépülete
1./ Az orvosi ügyelet, valamint a felnőtt háziorvosi egység épületrészének
szerkezeti leírása:
Alap: nagyméretű tömör égla ( nem lett feltárva)
Pince falazat: nagyméretű tömör tégla
Külső - és belső teherhor~ó falazatok: nagyméretű tömör tégla, mészhabarcsba
falazva
Födém:: a földszint fölötti: fenyö fűrészelt gerendából készült borított gerendafödém,
az alsó síkján mészhabarcs vakolattal.
A pince fölötti födém: poroszsüveg boltozatos (acél 1gerendák között tégla
boltozattal. (nem lett feltárva)
Tetőszerkezet: fenyő fűr. gerendából készült, kétállószékes, függesztőműves
fedélszék.
Tetőfedés: natúr, hornyolt cserép
Nyílászárók: Az orvosi ügyelet homlokzati nyílászáróit néhány évvel ezelőtt
műanyagra cserélték. A beltéri nyílászárók egyedi faszerkezetűek.
A felnőtt járóbeteg szakrendelés épületrészének homlokzati nyílászárói:
faszerkezetűek, egy rendelő kivételével, amelyet műanyagra cseréltek. A beltéri
nyílászárók egyedi, faszerkezetű nyílászárók, egy kivételével, amelyet műanyagra
cseréltek.
Felületképzések: kívül, belül mészhabarcs vakolat
Burkolatok: A rendelőkben hegesztett pvc. padlóburkolat és műanyag falburkolat, a
többi helyiségben a padlóburkolat, kerámialap és a falburkolat műanyag, a mosdó
helyiségben pedig csempe.
Szigetelések:
Az épület homlokzata, valamint a padozata és a födém hőszigeteletlen.
A talajnedvesség elleni szigetelés: bitumenes csupaszlemez szigetelés
Kültéri lépcsők és akadálymentes rámpa: vasbeton szerkezetűek .

~

. A.szerkezetek értékelése, módosítási javaslatok:
.
A szerkezeti vizsgálat módszere: Az épületnél nem végeztünk mintavételzéses
vizsgálatot, mivel a szemrevételezéses vizsgálat alkalmával nem tapasztaltam olyan
jellegű elváltozást, ami azt indokolttá tette volna.
Az épület a korának megfelelően, tartószerkezeti szempontból ép. Kivéve a
pincefödém acél tartóvázát, amely ugyan nem lett feltárva, de tapasztalatból
elmondható, hogy az ilyen korú és szerkezetű épületszerkezetek poroszsüveg
boltozatának acél 1tartói erősen korrodáltak, beavatkozást igényelnek. A
megerősítésre két lehetőség kínálkozik:
a./ a meglévő födémre egy monolit vb födém építése, a meglévő főfalakra terhelve.
(ez a drágább megoldás)
b/ a pincetér felől önálló pontalapokra, zsalukővel épített vb. oszlopokkal gyámolított
acél 1gerendás alátámasztás, valamint a meglévő acélszerkezetek letisztítása után
rozsdagátló festékkel történő kezelése.
A főbejárati kapu mellett az orvosi ügyelet vizesblokkjának külső falán egy néhány
m2 -es, erős nedvesedésből adódó vakolatlefagyás látható, ami egy korábbi műszaki
probléma miatt nedvesedett át. A problémát jó ideje megszüntették, a szerkezet
kiszáradt, csak vakolatjavítás szükséges ( a meglévő vakolat leverése után).
A működő rendelőben nem volt mód a műanyag falburkolat lebontására, ezért nem
láthattuk, hogy az csupán a fal védelmét szolgálja, vagy korábbi nedvesedést
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takartak el vele. A munkák megkezdésekor a falburkolat bontásával kell kezdeni és
ha nedevesedés tapasztalható, akkor megfelelő magasságig le kell verni a vakolatot,
hagyni·kell száradni, majd renováló vakolattal kell a falat kiszárítani!
A nyílászárók mindegyikét (a bel-és kültérben egyaránt) műanyag nyílászárókra
cseréljük ki. Anyílászáró cserét csak a háziorvosi részben terveztük. A váró helyiség
nagyméretű, igen rossz hőszigetelésű ablakait kibontjuk és köztes téglaoszlopok .
falazásával, keskenyebb, kö,nnyebben kezelhető ablakokat építünk be. lgy
megoldható lesz a helyiség természetes szellőzése is, ami ma nem megoldott.
A burkolatok bontása után új fal- és padlóburkolat készül. A kivitelezés során, úgy a
burkolatoknál, mint a festésnél, mázolásnál figyelembe vesszük az
akadálymentesítéssel kapcsolatos követelményeket.

Az épület úgy épületgépészeti, mint épületvillamossági szempontból is korszerűtlen,
ezekről úgyszintén a szakági tervezőkollégák adnak értékelést, valamint javaslatot
tesznek a jobbításra.
Az épület energetikai szempontból is múltszázad eleji, így ezen a téren is szeretnénk
javítani
- A homlokzati felületre 15cm EPS homlokzati hőszigetelő, a lábazatra
pedig vékonyabb, 10cm-es XPS hőszigetelő lemez kerül,
- A mennyezeti hőszigetelést függesztett álmennyezet fölé elhelyezett,
22 cm (10+12cm) szálas hőszigetelővel oldottuk meg. Ezzel a
megoldással csökken a fűtendő légtér és a beépített hőszigetelés által
csökken a hőveszteség.
- A homlokzati nyílászárók 3 rétegű, gáztöltésű üvegezéssel készülnek
Kívül, belül műanyag ablakkönyöklővel, rovarhálóval. Belülről
egyszerűen kezelhető, bukó- nyíló kivitelűek.
- A várók ablakai elé faszerkezetű - pergola jellegű- árnyékolót
terveztünk, mivel abból az irányból - nyári időszakban- erősen
felmelegszik a váró helyiség.
· A burkolatok rossz minőségűek, ezért cserére szorulnak. Azok bontása után a
padozatra csúszásmentes gránitörlemény lapburkolat készül a szükséges
(akadálymentesítési) kiegészítésekkel. A rendelőkben, valamint a vizes
helyiségekben 2, 1Om magas csempeburkolat készül, az előírásoknak megfelelően.
A fedélszék anyaga szemrevételezéses vizsgálat alapján egészséges, beavatkozást
nem igényel.
A tetőfedés anyaga is jónak mondható. Nem javaslom a cseréjét, csupán átrakással
egyidejüleg, új tetőléc+ ellenléc beépítésével tetőfóliát építünk be a porhó elleni
védelem érdekében. A szükséges cseréppótlás a lebontandó Vöröskereszt
épületéből megoldható.
A tetőfedés felújításával egyidejűleg javaslom lecserélni a bádogos szerkezeteket
valamint új párkány kialakítását terveztem. Az új bádogos szerkezet horganyzott
acélszerkezet. A kéményszegélyeket nem javaslom lecserélni, mert a kéményeket
visszabontjuk a padlástérig.
Jelenleg az orvosi ügyeletnek és a háziorvosi rendelőnek van egy közös bejárati
terasza, amelynek kismértékű bővítésével egy közös szélfogót alakítanánk ki. Ide
csatlakozna a bejárati lépcső, valamint a kültéri kétkarú rámpa egyik karja.
~ Az akadálymentes külső megközelítés érdekében 1db kétkarú, egész pontosan
háromkarú vb. szerkezetű, Viakolor járófelületű rámpa készül, külön megközelítést

9

•'

biztosítva az orvosi ügyelet+ felnőtt háziorvosi egységnek, valamint az fogorvosi
szakrendelő megközelítéséhez, A jelenlegi rámpa nem felel meg a szabványnak.
Külön kérés volt.az orvosi ügyelet garázsának rendbetétele. Annak idején, amikor az
udvart aszfaltozták, annak szintje magasabb lett a garázs padozatánál, így az
időnként, nagyobb csapadék esetén, megtelik vízzel. Ezen úgy lehetne segíteni, ha
kb. 15cm- t rábetonoznának a jelenlegi padozatra.
A garázs épület fala repede~ett. Ez a fal bekötővassal történő megerősítésével
orvosolható. Ezt követően a főépület színével megegyező színvakolatot adnék neki,
megfelelő alapvakolat elkészülte után. A bejárat fölé égy mozgásérzékelő
kapcsolóval ellátott lámpát helyeznék.
Az orvosi rendelő átalakításakor az új lefolyóvezetékeket a pincefödém alá
felfüggesztve kívánjuk beépíteni, ezért annak megközelítése szükségessé válik, sőt
az elmondások szerint a pincébe nagyobb mennyiségű szemetet hordtak be, azt ki is
kellene takarítani!
Javaslat a költségek csökkentésére: Bizonyos bontási törmelékeket, azok elszállítása
helyett el lehetne helyezni a rámpa feltöltésébe.

A jelenlegi funkció elemzése és javaslattétel a módosításra
Az ÁNTSZ. képviselőjével történt egyeztetés sor~n. valamint dr. Torma Éva főorvos
asszony elmondása alapján tényként kezelhető, hogy ez az orvosi rendelő jelenleg
azért működhet (jobb híján) mert enélkül a lakosság ellátatlan lenne. Egyébként
számos vonatkozásban nem felel meg az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak.
Jelenleg 3 háziorvosi körzetet lát el két háziorvos. Az egyik rendelő mérete megfelel,
a másik csupán 11,00m2 , amely kevesebb, mint a rendelet által előírt 18,00m 2 •
Jelenleg nincs megfelelő személyzeti öltöző, mosdó, wc, nincs megfelelő
pihenőhelyiség és nem rendelkezik az épület olyan helyiséggel, ahol az orvos
személyes beszélgetést folytathatna. Nincs külön takarítóeszköz tároló és nem
megoldott az oltóanyag, valamint a veszélyes hulladék tárolása sem. Mindezen
funkciók egy része jelenleg egy, a váróból lerekesztett picike helyiségbe vannak
bezsúfolva, de igazából egyetlen funkció betöltésére sem alkalmas. Az épület
átalakításával és bővítésével ezen alaphiányosságok megszüntetésére törekedtünk.
A 3db orvosi rendelő, valamint a személyzeti pihenő megfelelő méretű kialakításához
falakat kell bontani és újat falazni, a mellékelt terv alapján. Ezek válaszfalak és
építési engedély nélkül elvégezhetők a bontási- és építési munkák, A jelenleg
meglévő helyiségekből a jelenleg hiányzó funkciók kialakíthatóak, mert az
elképzelésünk szerint a fogorvosi szakrendelés az új- bővítmény- épületrészbe
költözik. Ennek a várója és rendelő helyisége felszabadul. Az új személyzeti pihenő
kialakítása után a meglévő falainak elbontásával növelhetjük a váró alapterületét.
Jelenleg a személyzet az orvosi ügyelet épületrészében lévő mosdót használja. Az
átalakítás, bővítés során a bővítmény részben kap helyet a személyzeti öltöző,
mosdó, wc.
Mivel a meglévő épületben nincs megfelelő szociális blokk, ezért a
bővítményrészben alakítunk ki a betegek részére is egy új szociális blokkot, kétnemű
wc,- t mosdóval,(amelyből az egyik akadálymentes lesz) a meglévő wc helyén egy
minimális falbontással, nyílásbefalazással, egy tároló helyiséget alakítunk ki az
oltóanyag, valamint a veszélyes hulladék tárolására .
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" tárolják a takarító eszközöket. A jelenlegi hátsó ·
Jelenleg a személyzeti pihenőben
bejárat befalazásával, megszüntetésével egy olyan épületgépészeti helyiséget
alakítunk ki, ahol.a takarítóeszközök tárolása kényelmesen megoldható lesz.
Jelenleg az egész épületben nincs megoldva az akadálymentes használat. Erről a
szakági tervező, az általa összeállított anyagban külön ad értékelést.
<

Ezekkel a módosításokkal, átalakításokkal, valamint az épület új,
bővítményében elhelyezett funkciókkal teljesülnek a kiírásban szereplő
elvárások úgy az OTEK, mint a 6012003. (X.20.) ESzCsm. rendelet szerint

2.1 A Magyar Vöröskereszt /5008/A/3. hrsz-ú irodaépületének szerkezeti
ismertetése
Az a kb. 70- 80 éves épület igen rossz állapotú, erősen felnedvesedett,
egészségtelen épület, amelynek gazdaságos felújítása nem oldható meg, ezért
annak lebontását javaslom.
A meglévő épület szerkezeti leírása:
Alap: nagyméretű tégla.
Lábazat: nagyméretű tégla:
Falazat: vályog
,•
Födém: fafödém
Tetőszerkezet: fenyű fűr. gerendából készült nyeregtető
Tetőfedés: hornyolt, natúr cserép
Felületképzések: kívül- belül mészhabarcs vakolat
Közművek: mint a másik épületrészben
Az újonnan épülő rész funkcionális ismertetése

/

A rossz állagú épületrész lebontása után a felnőtt háziorvosi rendelőhöz szervesen
kapcsolódóan, de attól mégis elkülönülve (az átjárás biztosításával) alakítanánk ki
két fogorvosi praxis működtetésére alkalmas fogorvosi rendelőt, önálló váróval (azért,
hogy a beteg emberek ne érintkezzenek az egészségesekkel)
A két rendelő közé egy olyan- a két orvos számára közös helyiséget- iktatnánk be,
ahol elvégezhető az eszközök tisztítása (2medencés, rozsdamentes mosogatóval),
sterilizálása (sterilizáló készülékkel), egy kezelőszékben lehetne röntgenfelvételt
készíteni (intraorális) valamint ugyanezen helyiség váró felőli végében a frissen
érzéstelenített beteg, betegek zsibbadhatnak.
A helyiségek kialakítása az előírásoknak megfelelő. (gy a megfelelő, 2,65m
belmagasság, természetes szellőzés- és megvilágítás, a burkolatok kialakítása, a
higiénés feltételek biztosítása is. Megoldott lesz az épületben a kommunális hulladék,
valamint a veszélyes hulladék szakszerű tárolása is.
Az épületen belül biztosított lesz a fogorvosok számára is- a háziorvosokkal együtt- a
pihenő helyiség, az öltöző, valamint a mosdó, wc helyiségek.
A működéshez szükséges eszközök, berendezések, gyógyszerek, iratok
elhelyezését, tárolását is biztosítjuk.
Rendelőn belül mindkét rendelőbe hideg-melegvizes kézmosási lehetőséget
biztosítunk.
Biztosítjuk továbbá az épületen kívüli és az épületen belüli akadálymentes
használatot- és közlekedést.
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Ebben az épületrészben kapna még helyet egy raktárhelyiség is, ahol többek között
a hosszú időtartamra megőrzendő iratokat és más eszközöket tárolhatnának.
Ezen feltételek meglétével teljesülnek a kiírásban szereplő elvárások, úgy az
OTÉK, mint a 60/ 2003. ESzCsM. rendelet szerint
Az új rész szerkezeti ismertetése
Az alapozás a tervező áltat a helyszínen pontosított mélységben készül C 12-32/kk
min. vasbeton sávalappal a felső Y. részében
\
4 0 8 mm ,B 60.40 min. „gerendavasalással"
A válaszfalak alá monolit vb. gerendaalap készül
A teraszokat és a rámpát az épülettel egyidejűleg kell lealapozni!
Az alapban a közműbekötések részére megfelelő méretű áttöréseket kell készíteni!
Az alapozásnál figyelembe kell venni a meglévő épület alapját!
lábazat:
Zsalukővel zsaluzott C 12-16/kk min. kavicsbetonnal kibetonozott a fallal megegyező
(30cm) szélességű lábazat készül 12cm kiegészítő hőszigeteléssel.
1 réteg AKVABIT 4.2 szigetelés készül a padozat és a falak alatt, a lábazat tetején.
A lábazati szigetelést a belső tér felé 10cm túlnyúlással kell készíteni, á toldásokat
minden esetben 10 cm átfedéssel kell készíteni!
A lábazat belső oldalát BITUGÉL kenhető sziget~léssel kell lekenni!
hőszigetelés:

A padozati 10 cm lépésálló NIKECELL
A zárófödémen 20 cm lépésálló NIKECELL hőszig. készül.
függőleges teherhordó szerkezetek:
A külső főfal Porotherm 30-as falazóblokkból, a középső - hossz- főfalak szintén
Porotherm30- as falazóblokkból,- Hf 10 habarcsba falazva épülnek, 15 cm kieg.
(homlokzaton ) hőszigeteléssel.
válaszfalak:
10cm, ill. 12cm vtg. válaszfal elemből készülnek, Hf 20 habarcsba falazva
áthidalók:
Porotherm áthidalók a nyomott övben beton, vagy vb szerkezettel .
koszorú:
·
·
hőszigetelt előfalazással készül
16-16/kk min. betonnal
födém:
19 cm Ep jelű gerendás, vázkerámia béléstestes födém

e

tetőszerkezet:
kontyolt nyeregtető

készül kétállószékes kivitelben,
A faanyagokat beépítés előtt láng, rovar, és gombamentesítő szerrel kell kezelni!
A tető hajlásszöge: 35°
Az eresz párkányos kialakítású, A látszó fafelületek a meglévő épülettel azonos
színre mázoltak lesznek.
tetőfedés:

/

Natúr, hornyolt cserép, tetőfóliával
födém hőszigetelése: min. 22cm szálas hőszigetelés, a
fóliával.
nyílászárók:
a beltéri nyílászárók: típus, fa, ilL műanyag
nyílászáró szerkezetek mahagóni színre mázolva
homlokzati nyílászárók:

fűtött

tér

felől

párazáró

i

Egyedi műanyag nyílászárók, hőszigetelő (U=0,70W/m 2/K0 ) 3
ROTO-CENTRO rejtett vasalattal.
Megjegyzés: „
a nyílászárók vakolás után kerülnek beépítésre.

rétegű

üvegezéssel,

lépcsők:

a külső lépcsők C 12-16/kk min. vb. szerkezetűek, a házzal együtt alapozva
burkolatok:
,
a melegpadlós helyiségekben: hegesztett pvc
a hidegpadlós helyiségekben: csúszásmentes gránitörlemény lap
Az egyben látszó terek azonos színűek és minőségűek.
A rendelőkben és a vizes helyiségekben 2, 10m csempeburkolat készül, ragasztóba
ragasztva.A fal- és padlóburkolat találkozásánál íves átmenettel
felületképzések:
-belül: hvb 5 sima vakolat
- a homlokzati : 15cm - es Dryvit rendszer készül, a meglévő épülettel azonos
szín képzéssel.
bádogos munka:
0,55mm, színes alumínium lemezből. lemezből
A fenti leírás, egy a mai kor követelményeinek m5lgfelelő, jó szerkezeti adottságú
épületről tanúskodik. Ezt igazolja a benne elhelyezett épületgépészet, villamosság,
valamint az akadálymentes használatra tett javaslatok is, amelyekről a szakági
tervező kollégák adnak iránymutatást, javaslattételi szinten. Természetesen ezen a
megoldáson is lehetne még javítani, de figyelembe kellett venni az anyagi
lehetőségeket is. A szerkezettervezésnél igyekeztünk figyelembe venni az
elvárásokat és a lehetőségeket. Mivel ez az anyag javaslattételi szintű, így a
megrendelő, természetesen tehet javaslatot változtatásokra.

3./ Kültéri munkák
a./Parkoló
Jelenleg az intézmény nem rendelkezik megfelelő számú és minőségű gépjármű
parkolóval.
A kültéri akadálymentesítés is és a parkoló bővítése is azt célozza, hogy az
intézmény megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. A parkolószám kialakítására, ill.
mennyiségére az OTÉK 42.§ előírásai az irányadók, amely szerint egészségügyi
létesítményeknél Qáróbeteg ellátásban) az épület főhelyiségeinek minden 1Om 2 - e
után 1db parkolót kell létesíteni, amit a helyi rendelet felezett, tehát az OTÉK által
előírt mennyiség felét kell biztosítani. Továbbá minden 50 parkolóhoz 1db
akadálymentes parkolót kell kialakítani! Az így kialakítandó parkolók száma: 9db.
Ennek oly módon tennénk eleget, hogy az orvosi ügyelet épületrésznek a főbejárat
felőli falsíkjával egyvonalban elvágnánk az aszfaltburkolatot és onnan az
akadálymentes rámpáig Viakolor térburkolatot készítenénk a megfelelő csapadékvíz
elvezetés biztosításával, ha szükséges folyóka építésével, vagy csak egyszerűen a
belső udvar felé történő lejtéssel.

l'

b./ Mozgáskorlátozott rámpa:
A jelenlegi rámpa nem felel meg az előírásoknak, ezért azt elbontjuk és helyette új,
az előírásoknak megfelelő építményt építünk. Az elbontott rámpa anyagát, az új
építésekor felhasználjuk, így csak minimális mennyiségű bontási törmeléket kell
elszállítani.
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e./ Kerékpártárolók
2db fedett kerékpártároló is készülne. Az egyik a háziorvosi rendelőhöz közel, a
másik a fogászati szakrendelő bejárata mellé
Mivel az épület esti megközelítéséhez nem megfelelő a kültéri világítás, ezért
kialakftanánk azt is.
<

Kültéri munkák szerkezeti leírása

'
\\

a./ Akadálymentes rámpa anyaga:
Alap: Vb sávalap
Falazata: 20cm vtg beton zsalukő vasalva, kibetonozva
Földfeltöltés: kevert agyagos-homokfeltöltés, a beton alatt 10 cm kavicságyazattal
Betonaljzat: vb lemez
Járófelület: 5%-os lejtésű, csúszásmentes felületű Viacolor burkolat, 2cm ágyazó
homokba fektetve, a szükséges színjelölésekkel az indulásnál és az érkezésnél
Kerékvető perem: 10cm magas betonszegély
Csőkorlát 45-50 mm átmérőjű csőből készül, két oldalon, két sorban, 700mm és
950mm magasságban, az előírásoknak megfelelően. A teljes karszélesség min.
150cm. Így a szabad belméret (120cm) a fogódz9k közt mérve is biztosított lesz.
b./ Parkoló szerkezete:
A meglévő aszfaltburkolat elbontása és tükör földkiemelése után a szükséges
helyeken előregyártott elemekből vb szegély készül támbetonnal.
A támbeton megszilárdulása után elkészül a térburkolat az alábbi rétegrenddel:
-Bem Viakolor
-2cm 0-5mm-es ágyazó réteg
-12cm beton, ph. acélháló erősítéssel
-12cm kőzúzalék

Kialakítandó: 9db parkolóhely, amelyből 1db akadálymentes. Ennek a legközelebb
kell esni a rámpához, annak induló szintjéhez!

c.I Fedett kerékpártároló szerkezete:
Alap: kavicsbeton pontalapok
Függőleges teherhordó szerkezet: 12x12cm- es fenyő oszlopok
Tetőszerkezet: fenyő tűr. gerendából készülő, üres fedélszék
Tetőfedés: natúr, hornyolt cserép
Ezen kültéri munkák elkészülte után kielégítenénk úgy az OTÉK, mint a
60/ 2003. ESzCsm. rendelet által támasztott követelményeket.
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B/ GYOMENDRŐD, DR. PIKÓ BÉLA UTCA 3. SZ. ALATTI ORVOSI RENDELŐ
Általános adatok:
Az ingatlan elhelyezkedése: Gyomaendrőd gyomai városrészében, a
városközpontban helyezkedik el, egy nyugalmas, csöndes kis utcában, lakóházas
környezetben. Az ingatlanon álló épület vélhetően a múlt század 30-as éveiben
épülhetett. Megközelítése s~ilárdburkolatú úton lehetséges.
Tulajdonos: 1/1 tulajdoni hányaddal, Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500. Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Védettség: A Helyi Építési Szabályzat tanúsága szerint az épület nem élvez sem
helyi, sem örökségvédelmi védettséget.
Szomszédos épületei: Az ingatlan telekhatárával érintkező ingatlanok, lakóházak.
A telek területe:
2050m 2
A beépített alapterülete: 372m 2
A beépítettség foka:
18, 14%
Bekötött közművek: Ivóvíz, szennyvízvezeték, elektromos áram, vezetékes földgáz
Megközelíthetőség: a Kossuth L. út felöl, a Dr. Pikó Béla utcán, szilárd burkolatú
úton.

Az épület szerkezetének, állagának ismertetése: ,
Alap: nagyméretű tömör tégla (nem lett feltárva)
Lábazat: tömör tégla falazat, mészhabarcsba falazva
Külső - és belső teherhordó falazatok: nagyméretű tömör tégla, mészhabarcsba
falazva
Födém:: fenyő fűrészelt gerendából készült borított gerendafödém, az alsó síkján
mészhabarcs vakolattal.
Tetőszerkezet: fenyő für. gerendából készült, kétállószékes, függesztőműves
fedélszék.
Tetőfedés: natúr, hódfarkú cserép
Nyílászárók:. A beltéri nyílászárók egyedi faszerkezetűek.
A homlokzati nyílászárók: egyedi, faszerkezetűek,
Felületképzések: kívül, belül mészhabarcs vakolat
Burkolatok: A rendelőkben hegesztett pvc padlóburkolat és csempe falburkolat, a
többi helyiségben a padlóburkolat
Szígetelések:Az épület homlokzata, valamint a padozata és a födém
hőszigeteletlen.

A talajnedvesség elleni szigetelés: bitumenes csupaszlemez szigetelés
Kültéri lépcsők és akadálymentes rámpa: vasbeton szerkezetűek.

/

A szerkezetek értékelése, módosítási javaslatok:
Az épület szemrevételezéses vizsgálata alkalmával nem láttam olyan jellegű
elváltozást, ami szerkezeti feltárást igényelt volna.
Az épület a jelenlegi állapota, korának megfelelő, szerkezeti szempontból jónak
mondható, statikai beavatkozást nem igényel.
Mivel napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a magas energiaárak miatt az
épületek üzemeltetési költségének csökkentése és környezetvédelmi szempontból az
épületek szén- dioxid kibocsátásának csökkentése, így ezen a téren van mit javítani
ezen az épületen is. Ezen munkánkban is feladat, hogy javaslattételi szinten
foglalkozzunk az épület energetikai tulajdonságainak javításával. Mivel a jónál is
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lehet jobbat csinálni, a javaslattételünk a megadott pénzügyi kerethez kell, hogy
viszonyuljon!

Javasoljuk az épület energetikai jellemzőinek javítását az alábbiak szerint:
- Az oldalfalon15cm vtg EPS, a lábazaton1 Ocm XPS lábazati hőszigeteléssel történő
utólagos, homlokzati hőszigetelését.
- A meglévő, korszerűtlen, rcissz energetikai tulajdonságokkal bíró homlokzati
nyílászárókat új, energiahatékony, 3 rtg.- ű, gáztöltéSl:)S üvegezésű nyílászárókra
kellene cserélni.
Megjegyzés: Bár a megbízó képviselőjének részéről igazságosnak tűnő felvetés
volt, hogy ha az endrődi· rendelőnél műanyag nyílászárók lesznek, kapjanak teret a
város asztalosai is, mégis, a költségbecslésben jól látható, hogy a jó minőségű
faszerkezetű nyílászárók ára aránytalanul magas a műanyaghoz képest, ezért ezt
megfontolás tárgyává tenném.
- Függesztett álmennyezet beépítésével, az álmennyezet fölött10+12cm=22cm
szálas hőszigetelővel hőszigetelném a födém alsó síkját is. Ezzel egyrészt
csökkentenénk a fűtendő légteret, másrészt csökkentenénk a hőveszteséget.
- Az épületgépész fejezetben az épületgépész kolléga javaslatot tesz a fűtési
rendszer korszerűsítésére is.
Mivel a felnőtt váró meglehetősen sötét, javaslom a rendelőkhöz közeli részt
természetes fénnyel, utólag beépített fénycsatornával megvilágítani. Ez a
természetes fényt vezeti be az épületbe, nem igényel energiafelhasználást.

/

Egyéb felújítási munkák:
Az energetikai célú beavatkozáson túl, az épület homlokzatának felújításához tartozik
az épület tetőfedésének cseréje. Jelenleg egy nagyon régi hódfarkú cserépfedés
védi az épületet a beázástól, ám ennek a megbízhatósága a vége felé jár, így
javaslom, hasonló esztétikai jellemzőkkel, megbízható műszaki tartalommal bíró, új
hódfarkú, natúr cserépfedésre történő cseréjét. A cserépfedés cseréjével egy időben
javaslom ellenléc beépítésével a porhó elleni védelem megoldását is, tetőfólia
beépítésével és a korhadt cseréplécek cseréjével. A megbontott párkány helyett is új
készülne. az eddig nem észlelhető, de a tetőfedés lebontásakor esetlegesen feltáruló
faszerkezeti problémák ekkor kijavíthatóvá válnak.
A cserépfedéssel együtt célszerű lenne lecserélni az ereszcsatornát színes
alumínium csatornára.
Az épület belsejében minimális belső átalakításra van szükség, amelyek nem építési
engedély kötelesek. Ott főleg belső válaszfalak bontásával és építésével alakítanánk
ki úgy belső tereket, hogy azok megfeleljenek az előírásoknak. Olcsó, praktikus
megoldás továbbá, hogy egyes funkciók átszervezésével próbáltunk eleget tenni a
kívánalmaknak.
Mivel a beltérben tervezzük az elektromos hálózat felújítását, valamint a fűtési
rendszer korszerűsítését is, ezek miatt- mivel a falazatok és padozat is sérül szükségessé válik a burkolatok felújítása, valamint a festő- mázoló munkák
elvégzése is. Ezen munkák kivitelezésénél figyelembe vesszük az
akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is a szakági tervező kolléga javaslatai
alapján.
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Kültéri munkák:
A kültérhez tartozó, de már nem esztétikai jellegű beavatkozás lenne a meglévő
rámpák, lépcsők elbontása, mivel azok nem felelnek meg a szabványelőírásoknak.
Ezek elbontása után új, vasbeton szerkezetű rámpákat és lépcsőket kell építeni.
Elképzelésem szerint egy rámpát építenék és onnan nyitott folyosókon közelíteném
meg a többi bejáratot.
,
Mivel az utca szűk, így ott a parkolás elég körülményes, viszont az udvari parkoló az
OTÉK előírásai alapján kicsi, ezért annak bővítését javaslom.
Javaslom továbbá új kerékpártároló építését is.
a./ Parkoló
Jelenleg az intézmény nem rendelkezik megfelelő számú és minőségű gépjármű
parkolóval.
A kültéri akadálymentesítés is és a parkoló bővítése is azt célozza, hogy az
intézmény megfeleljen ajogszabályi előírásoknak. A parkolószám kialakítására, ill.
mennyiségére az OTÉK 42.§ előírásai az irányadók, amely szerint egészségügyi
létesítményeknél (járóbeteg ellátásban) az épület főhelyiségeinek minden 1Om 2 - e
után 1db parkolót kell létesíteni, amit a helyi rendelet felezett, tehát az OTÉK által
előírt mennyiség felét kell biztosítani. Továbbá minden 50 parkolóhoz 1db
akadálymentes parkolót kell kialakítani! Jelenleg pdb személygépkocsi parkolására
van lehetőség, amelyet 12 állásosra kell bőviteni, amelyből egy- a főbejárathoz
legközelebbi lenne az akadálymentes parkoló.
b./ Mozgáskorlátozott rámpa:
A jelenlegi rámpák szinte semmilyen vonatkozásban nem felel meg az előírásoknak,
ezért azokat elbontanánk és helyettük egy db. új, az előírásoknak megfelelő
építmény épülne.
e./ Kerékpártároló:
1db fedett kerékpártároló is készülne. Közel a főbejárathoz.
d./ Kültéri világítás
Mivel az épület és a parkolók esti megközelítéséhez nem
világítás, ezért kialakitanánk azt is.

megfelelő

a kültéri

Kültéri munkák szerkezeti leírása

/

a./ Akadálymentes rámpa, valamint kiemelt közlekedő anyaga:
Alap: Vb sávalap
Falazata: 20cm vtg beton zsalukő vasalva, kibetonozva
Földfeltöltés: kevert agyagos-homokfeltöltés, a beton alatt 10 cm kavicságyazattal
Betonaljzat: vb lemez
Járófelület: 5%-os lejtésü, csúszásmentes felületű Viacolor burkolat, 2cm ágyazó
homokba fektetve, a szükséges színjelölésekkel az indulásnál és az érkezésnél
Kerékvető perem: 10cm magas betonszegély
Csőkorlát 45-50 mm átmérőjű csőből készül, két oldalon, két sorban, 700mm és
950mm magasságban, az előírásoknak megfelelően. A teljes karszélesség min.
150cm. Így a szabad belméret (120cm) a fogódzók közt mérve is biztosított lesz.
A folyosónál esztétikusabb fakorlátot építenék be.
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b./ Parkoló szerkezete:
Tükör föld kiemelése után a szükséges helyeken előregyártott elemekböl vb szegély
készül támbetonnal.
A támbeton megszilárdulása után elkészül a térburkolat az alábbi rétegrenddel:
-Sem Viakolor
,
-2cm 0-5mm-es ágyazó réteg
-12cm beton, ph. acélháló erősítéssel
-12cm kőzúzalék
Számításaim szerint az intézményhez a 225, 15m 2 főhelyiség után11 db normál + 1db
akadálymentes parkolót kell biztosítani!

e./ Fedett kerékpártároló szerkezete:
Alap: kavicsbeton pontalapok
Függőleges teherhordó szerkezet: 12x12cm- es fenyő oszlopok
Tetőszerkezet: fenyő fűr. gerendából készülö, üres fedélszék
Tetőfedés: natúr, hornyolt cserép
;
d./ Kültéri világítás:
Földkábeles megoldással, egyszerű, de esztétikus térvilágítást alkalmaznánk.
Ezen kültéri munkák elkészülte után kielégítenénk úgy az OTÉK, mint a 60/
2003. (X.20.) ESzCsm. rendelet által támasztott követelményeket.
Egyéb vonatkozásban ajánlom figyelmükbe a szakági tervezőkollégák felmérésének
tapasztalatait és ezek tükrében a javaslataikat is ajánlom megfontolásra.
A jelenlegi funkció elemzése és javaslattétel a módosításokra:
Az épületben 3 funkcionális egység
1./ A védőnői szolgálat
2.1 2db felnőtt, háziorvosi rendelő
3/ Gyermekorvosi rendelő

működik

Mindegyik egységnek van külön bejárata, váró helyisége és rendelői. Van szükséges
vizes blokk is.
Az ANTSZ képviselőjével, dr Tóth Erzsébet főorvos asszonnyal történ egyeztetés
alkalmával elmondta, hogy dr Torma Éva Főorvos asszony munkájának
köszönhetően ez az intézmény például szolgálhat a megye intézményei számára.
Ezek ellenére, a vizsgálatunk alapjául szolgáló jogszabálynak nem felel meg
maradéktalanul.
Így a minimum feltételekhez jelenleg hiányzik néhány olyan dolog, amit meg kell
valósítani. Igyekeztünk olyan megoldást találni, ami a legköltséghatékonyabb módon
oldja meg a problémát. (gy belső átalakítással és a funkciók minimális
átszervezésével jutottunk el az alaprajzon vázolt megoldásig.
mennyiségű

/

1s

..
A teljeskörű akadálymentesítés, így akadálymentes vizesblokk kialakítása válik
szükségessé. Az akadálymentesítés egyéb kérdéseiről a szakági mérnök kollégám
ad teljeskörű javaslatot.
Hiányzik - a rendelet által előírt- személyzeti pihenő, öltöző helyiség, amit meglévő
helyiségből alakítanánk ki, valamint egy olyan helyiség, ahol az orvosok személyes
megbeszélést folytathatnak azzal a beteggel, aki azt igényli. Erre a jelenleg terápiás
szobaként használt helyiség~! alakítanánk ki. A két funkció időben elkülöníthető, így
nem igényel többlet anyagi ráfordítást. A védőnői hál<?zat jelezte, hogy ezen
intézményen belül tervezik a méhnyakrák szűrést, amit a védőnők többlet
jogosultságként kapnak. Ennek is helyet kell biztosítani, de az intézmény vezetése
úgy nyilatkozott, hogy időpont egyeztetéssel megoldják a rendelkezésre álló
helyiségekben. Egy feleslegessé vált szélfogó helyiségből kialakítanánk egy - az
ÁNTSZ által kért - normális méretű takarítóeszköz tárolót.
Ezen beltéri munkák elkészülte, valamint a belső funkciók átszervezése után
kielégítenénk úgy az OTÉK, mint a 60/ 2003. (X.20.) ESzCsm. rendelet által
támasztott követelményeket.

Ugyan nem tartozik a megbízáshoz, csupán egy észrevétel, illetve javaslat mindkét
rendelővel kapcsolatban: ha már olyan nagyon s~épek és jók lesznek az intézetek,
akkor valamilyen más forrásból megpróbálnék áldozni arra, hogy az udvaraik szépen
parkosítottak legyenek. Úgy lenne meg igazán az esztétikai teljesség a külteret
illetően. Akár, ha a közmunka program keretén belül is, de talán megoldható lenne(?)
Gyomaendrőd,

2015-04-21.
Hankó- Bárdi Edina
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Jogszabályi ismertetés

A tervezési feladat a meglévő épületek helyszíni felmérése alapján tervezési program
készítése a teljeskörű, komplex akadálymentesítés megvalósításához a vonatkozó
hatályos jogszabályok alapján.
A felújítandó épület ill. közszolgáltatás akadálymentesítésének meghatározása a
jelenlegi hatályos jogszabályok (2007. évi XXIII. törvény a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
módosításáról, az 1997. évi LXXVIII. számú törvény - Az épített környezet
alakításáról és védelméről, módosítva az 1999. évi CXV. Törvénnyel), az OTÉK
(25311997. (Xll.20.) számú kormányrendelet - Az országos településrendezési és
építési követelményekről, módosítva a 21112012. (VII. 30.) kormányrendelettel) és a
60/2003 ESzCsM rendelet előírásai, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások
egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" e. dokumentumban foglaltak
alapján történt.

Általános ismertetés

Az orvosi rendelő épületében három egészségügyi szolgáltatást nyújtó funkció
található egymás mellett. Az utcafronti épületrészen orvosi ügyelet található, az
udvari szárnyban felnőtt orvosi rendelő található egy fogorvosi rendelővel. A rendelő
és az ügyelet között a személyzet számára az átjárás biztosított, betegek számára
zárva tartják.
A felnőtt orvosi rendelő jelenleg mérete nem elégíti ki az igényeket és a fogorvosi
rendelőt az orvosi rendelőtől függetlenül kell kialakítani, ezért az épület az udvar felé
bővülni fog. A bővítményi részen - mivel új építés - a teljeskörű komplex
akadálymentesítést kell megvalósítani, valamennyi fogyatékossági csoport számára,
fizikai és infokommunikációs értelemben egyaránt.
Az utcafronti részen ügyelet működik.
Helyiségek:
•
1 ügyeleti rendelő-vizsgáló helyiség
elkülönítő
•
•
előtér-váró
•
beteg női mosdó és akadálymentes-férfi mosdó
•
Dolgozói szociális blokk ügyeletes személyzeti pihenőkkel és személyzeti
mosdó-WC-vel. A személyzeti helyiségek a betegek számára elzárt terület.
Akadálymentes szempontból ez a terület nem releváns.
Az udvari szárnyon felnőtt orvosi rendelő működik.
Helyiségek:
•
Váró
•
3 db rendelő-vizsgáló helyiség
Fogorvosi rendelő váróval
•
•
Személyzeti mosdó-WC nincs.
•
Egynemű beteg mosdó- WC váróból megközelíthetően
•
gépészeti helyiség
Környezet
Kerítés

Az épület a közterülettől kerítéssel határolt, személybejárati kapuval. A kaput
nyitvatartási időben nyitva tartják. A személybejárati kapu 90 cm szabad szélessége
biztosított, a kilincs akadálymentesen megközelíthető. Az udvarra vezető gépkocsi
behajtó kapuja nyitvatartási időben nyitott állapotban rögzített.
A bejutás az intézmény területére akadálymentes.
Járda

Az épület bejárataihoz vezető beton járda helyenként rossz állapotban van,
megsüllyedt, töredezett. Felületi egyenetlensége 5 mm-nél nagyobb. Burkolati
vezetősávok és figyelmeztető jelzések nincsenek.
A meglévő járda nem akadálymentes.
Szükséges akadálymentesen kialakított gyalogos járdák kialakítása a kerítéskaputól
és az akadálymentes parkolótól a bejáratokig, min. 120 cm szabad szélességgel,
vezetősávokkal, kontrasztos szegélyképzéssel.

Parkoló

Az udvarban részben betonozott részben murvaterítéses parkoló terület található.
Akadálymentes parkoló nincs.
Szükséges annak kialakítása szilárd, burkolat felülettel, felfestéssel, táblával jelölve.
Megközelítés
Előlépcső,

rámpa

Az épület bejáratai és a járdaszint között szintkülönbség kb. 80 cm, mely beton
előlépcsővel és kb. 11 %-os lejtésű rámpával van áthidalva. A rámpa burkolata
csúszásmentes térkő, külső oldalán beton kerékvető lábazattal. A belső oldalán
egysoros kapaszkodó található a homlokzatra rögzítve. A lépcső és rámpa előtt
burkolati figyelmeztető jelzések nincsenek.
A bejáratok akadálymentes vertikális megközelítése nem biztosított.
A bejáratokhoz akadálymentes előlépcsőt és rámpát kell építeni. A szintkülönbség
áthidalása egy közös használatú rámpával megoldható.
Az előlépcső és rámpa csúszásmentes burkolattal készüljön, mindkét oldalon 70 és
95 cm magasságban folytonosan vezetett kétsoros kapaszkodóval, konzolos
rögzítéssel. Az előlépcső fellépő magassága max. 15 cm lehet, orrnélküli
lépcsőfokokkal kel kialakítani. A rámpa 5%-os lejtésű lehet, kétkarú, egy kar max. 9
m hosszú lehet. A rámpa karok külső oldalán 10 cm magas kerékvető kialakítása
szükséges. Az esetleges mellvédfal magassága max. 60 cm lehet. A pihenők
szélessége min. 1,50 m legyen. Az előlépcső és rámpa induló és érkező szakaszán
burkolati figyelmeztető jelzéseket kell beépíteni a járda burkolatába.
Bejárati ajtó

A felnőtt rendelő bejárati ajtó szabad szélessége 82 cm. A 90 cm szabad
nyílásszélesség nincs biztosítva. A felnőtt orvosi rendelő bejárati ajtaja üvegezés
nélküli, nem megfelelő. Küszöb magassága 2 cm feletti, nem felel meg.
A felnőtt orvosi rendelő bejárati ajtó nem akadálymentes.
Az ügyelet bejárati ajtaja aszimmetrikus nyitású, a min. 90/195 cm szabad belméret
biztosított, az átlátás biztosítása érdekében üvegezett kialakítású, küszöbmagassága
2 cm. Az ajtó színe nem kontrasztos környezetével. A kontrasztosság kivételével az
ajtó akadálymentes szempontból megfelelő.
Mivel az épülethez nincs szélfogó, ezért a szélfogóval együtt új bejárati ajtót is kell
készíteni. Esetleg az ügyelet meglévő bejárati ajtaja felhasználható új bejárati
ajtónak, vagy megmarad szélfogó ajtónak.
Szélfogó

A szélfogó nincs. bejárat közvetlenül a várókba vezet. Szélfogó kialakítása
szükséges.
A szélfogóban biztosítani kell az előírt 1,50x1 ,50 m szabad területet, mely a
fennakadás nélküli átjáráshoz szükséges. A szélfogó ajtók min. 90/195 cm szabad
nyílásméretűek legyenek.
A szélfogó ajtók a bejárati ajtóval megegyezően legyen kialakítva, mélyen üvegezett,
küszöb nélküli legyen. A kilincs felőli oldalon mindenhol biztosítani kell az 55 cm
szabad területet.
Az ügyelet meglévő bejárati ajtaja felhasználható szélfogó ajtónak, mivel
akadálymentes szempontból megfelelő.

Belső közlekedő

területek

A közlekedő- váró területek falburkolattal burkoltak, mosható felületek. A pozitív
sarkok védelme élvédő profilok alkalmazásával megoldott. A közlekedő- váró
területeken a kontraszthatás nem érvényesül, a falfelületek, a csempeburkolat, a
belső ajtók mind fehérek.
A közlekedő sávokban belógó akadályok nem lehetnek.
A meglévő padlóburkolatok matt felületűek, megfelelőek, de kontrasztosságuk a
falfelületekkel nem éri el a min 30 %-ot. A közlekedő területeken vezetősávok
nincsenek.
Az orvosi rendelő ajtók szabad nyílásmérete megfelelő. A fogorvosi rendelő és az
elkülönítő ajtó szabad nyílásmérete 82 cm, nem megfelelő. Az ügyeleti rendelő ajtó
középfelnyíló, 140 cm névleges nyílásszélességgel. Az elsőként nyitvatartott szárny
Az ajtók
szabad szélességi mérete 90 cm-nél kisebb, az ajtó nem megfelelő.
kontrasztossága nincs biztosítva. A küszöbök 2 cm-nél magasabbak. Az
ajtószárnyakról hiányzik a védő ütközőlemez.
A közlekedő területek akadálymentesítése nem érvényesül.
Minimum 120 cm szabad szélességű közlekedők szükségesek. A közlekedő
területeken biztosítani kell a kontrasztosságot padlóburkolat, falburkolat és ajtók
között. A belső ajtó küszöböket el kell bontani. A meglévő megmaradó ajtókat
kontrasztos színre kell mázolni. A nem megfelelő méretű ajtókat cserélni kell,
szükség esetén nyílásszélesítéssel. Az ajtószárnyakra ütközőlemezt kel felszerelni.
Burkolati vezetősávokat kell kialakítani a bejárattól a rendelőkhöz és az
akadálymentes mosdókhoz. A vezetősávok megmaradó padlóburkolat esetén utólag
ragasztott kivitelűek, új burkolat esetén burkolatba építettek legyenek.
Bútorok, berendezések

Bútorokat a nyílt térben, de különösen a vezetősávokon, vagy azokat szinte fedve
elhelyezni nem szabad. A betegek által használt berendezésekhez biztosítani kell az
akadálymentes hozzáférést, az 1,50x1 ,50 m szabad területet, és kerekesszékből
való elérhetést. A bútorok, berendezések között szintén biztosítani kell 1,50x1 ,50 m
szabad területet a kerekesszékkel történő manőverezéshez. A váróban biztosítani
kell kerekesszékesek számára 90x120 cm alapterületű várakozó helyet a
közlekedési zónán kívül. Az ügyeleten térdszabad kialakítású babapelenkázót is el
kell helyezni, vagy a meglévőt átalakítani.
Javaslom, hogy a rendelőkben a vizsgáló ágy állítható magasságú legyen, hogy
kerekesszékből is át lehessen ülni, mozgásukban korlátozott betegek számára ne
okozzon szenvedést a magas vizsgálóágy használata.
Megvilágítás, épületvillamosság

A bejáratok környezetének a térvilágítása homlokzatra szerelt lámpatestekkel,
megoldandó.
Az épületben minden kapcsolót és kezelőszervet, melyet betegek is használnak,
egységesen 1, 10 m magasságban és kontrasztos színben vagy keretben kell
elhelyezni! Az ügyelet bejárati ajtónál lévő csengőt szintén 1, 10 m magasságba kell
áthelyezni.

Biztonság,

tűzrendészet

Biztonság tűzrendészeti szempontból figyelembe kell venni,
hogy az
akadálymentesített épületben fogyatékos személy is tartózkodhat, ezért tűz és egyéb
veszély esetén gondoskodni kell biztonságos menekítésükről. Az épület földszintes,
menekülés közvetlenül a szabadba lehetséges.
Az épületben a menekülési útvonal és vészjelző rendszer kiépítése szükséges a
szabványnak megfelelően.
Az akadálymentes WC helyiségekben helyi riasztó rendszer kiépítése szükséges. A
riasztó rendszer vészjelző berendezése fény és hangjelekkel figyelmeztessen a
veszélyre. A helyiségekben a wc kagyló mellett nővérhívó vészjelző telepítése
szükséges, mely a közlekedőben jelez, nyugtázóval az ajtó mellett a helyiségben.
Akadálymentes vizesblokk

A felnőtt orvosi rendelő nem rendelkezik akadálymentes mosdóval a betegek
számára. A meglévő felnőtt rendelőhöz és a tervezett fogorvosi rendelőhöz egy
közös használatú akadálymentes mosdó kialakítása elégséges.
Az akadálymentes WC-k közvetlenül a közlekedő ill. váró területre nyíljanak. A WC
ajtó 90/195 cm szabad belméretű (100/210 cm névleges méretű), küszöb nélküli
legyen. Padlóburkolata csúszásmentes, matt lapburkolat legyen. Falburkolata matt
felületű csempeburkolat, kontrasztos színben.
A helyiségben speciálisan kialakított akadálymentes szanitereket kell beépíteni
konkáv kialakítású mosdókagylót, konzolos, magasított, 70 cm mély WC-kagylót. A
helyiséget kiegészítő kapaszkodókkal és berendezésekkel kell ellátni.
Az ügyelet rendelkezik akadálymentes mosdóval. megközelítése és mérete
megfelelő, de a beépített szaniterek nem megfelelőek, kiegészítő berendezések és
kapaszkodók nincsenek. A helyiségben a kontrasztos felületképzés nem biztosított.
Az ügyeleti akadálymentes mosdó kialakítása akadálymente szempontból nem
megfelelő, átalakítandó.
1,00 m magasságig kontrasztos csempeburkolat készítendő, a szaniterek
kicserélendőek, a mosdókagyló áthelyezendő és konkáv kialakításúra cserélendő. A
helyiség kapaszkodókkal és egyéb berendezésekkel (kézszárító, fogas, fali hulladék
tároló, stb.) kiegészítendő.
Információszerzés, szolgáltatásszervezés
Információs táblák

Az épület információs táblákkal hiányosan ellátott.
Az utca felől jól láthatóan kültéri információs táblák szükségesek a homlokzatra
rögzítve. A bejárattól az akadálymentes útvonal irányát jelezni kell.
A szélfogókban színes sematikus információs térkép elhelyezése szükséges.
A közlekedő területek kis alapterülete és könnyű átláthatósága nem indokolja
irányjelző, útbaigazító táblák elhelyezését.
A helyiségek bejárata melletti falon funkciójelző tábla elhelyezése szükséges a
helyiség megnevezésével, Braille felirattal piktogrammal kiegészítve.
Általánosságban a síkírásos információk nagyméretűek, egyszerű betűtípussal
írottak legyenek, kontrasztos háttérrel. A tábla matt felületű legyen,
tükröződésmentes.

Információs technikai segédeszközök, ügyfélszolgálat

A faliújságon elhelyezett információkat, tájékoztatókat látássérültek és értelmi
fogyatékosok számára is jól látható és érthető módon kell kiírni.
Hallássérült beteg kérésére biztosítani kell indukciós hurok erősítő rendszer
használatát. Javasolt erre egy hordozható FM rendszerű indukciós hurok berendezés
beszerzése.
Az akadálymentes ügyfélszolgálat megteremtése érdekében biztosítani kell az
interneten történő bejelentkezést a betegek számára. Ehhez az intézménynek
akadálymentes weblapot kell készíteni.

2015. április 22.

Összeállította:
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Németh Ág~'ta
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök
PTF 009112/4248

Orvosi

rendelők

átalakításával és

bővítésével

kapcsolatos

akadálymentes szempontból való helyszíni felmérés véleményezése
és a

teljeskörű,

komplex akadálymentesítéssel kapcsolatos javaslattétel

Gyomaendrőd

Gyoma, Dr. Pikó Béla utca 3.
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Jogszabályi ismertetés

A tervezési feladat a meglévő épületek helyszíni felmérése alapján tervezési program
készítése a teljeskörű, komplex akadálymentesítés megvalósításához a vonatkozó
hatályos jogszabályok alapján.
A felújítandó épület ill. közszolgáltatás akadálymentesítésének meghatározása a
jelenlegi hatályos jogszabályok (2007. évi XXIII. törvény a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
módosításáról, az 1997. évi LXXVIII. számú törvény - Az épített környezet
alakításáról és védelméről, módosítva az 1999. évi CXV. Törvénnyel), az OTÉK
(25311997. (Xll.20.) számú kormányrendelet - Az országos településrendezési és
építési követelményekről, módosítva a 21112012. (VII. 30.) kormányrendelettel) és a
60/2003 ESzCsM rendelet előírásai, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások
egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" e. dokumentumban foglaltak
alapján történt.
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Általános ismertetés

Az orvosi rendelő épületében három egészségügyi szolgáltatást nyújtó funkció
található egymás mellett. A különböző funkciók között a személyzet számára az
átjárás biztosított, betegek számára zárva tartják.
A keleti oldalon gyermekorvosi rendelő működik.
Helyiségek:
•
1 rendelő-vizsgáló helyiség
•
Dolgozói szociális blokk pihenővel és személyzeti mosdó-WC-vel. A pihenő
összevontan elkülönítő helyiségként is funkcionál. Ehhez közvetlenül
kapcsolódik a fertőző váró független bejárattal
•
Szélfogó, udvarról független bejárattal
•
Váró
•
Beteg mosdó, közös mosdó-előtérrel, 2 WC fülkével
A nyugati oldalon védőnői szolgálat működik.
Helyiségek:
•
Előtér-váró, udvarról független bejárattal, mely babakocsi és kerékpár
tárolására is szolgál
•
Váró
védőnői tanácsadó-vizsgáló helyiség
•
•
védőnői iroda
•
Dolgozói szociális blokk pihenő-öltözővel és személyzeti mosdó-WC-vel. A
pihenő-öltöző helyiségben található a kazán és melegvíz tároló, valamint a
veszélyes hulladék tároló és a személyzeti teakonyha is összevontan.
•
Beteg mosdó, közös mosdó-előtérrel, 2 WC fülkével az előtér-váróból
megközelíthetően

•

Terápiás szoba, mely többfunkciós, személyes konzultációs helyiségként is
szolgál. Közvetlen átjárás biztosított a felnőtt orvosi rendelővel

A középső részen a felnőtt orvosi rendelő működik.
Helyiségek:
•
Szélfogó, udvarról független bejárattal
•
Váró
•
2 db rendelő-vizsgáló helyiség
•
Személyzeti mosdó-WC váróból megközelíthetően.
•
Beteg férfi mosdó- WC és női mosdó- WC váróból megközelíthetően
•
Szélfogóból nyílóan egy mosdó-WC előtér nélkül
Környezet
Kerítés

Az épület a közterülettől kerítéssel határolt, mind a védőnői szolgálat és mind a
gyermekorvosi rendelő felől személybejárati kapu található. A kapukat nyitvatartási
időben nyitva tartják. A személybejárati kapuk 90 cm szabad szélessége biztosított, a
kilincs akadálymentesen megközelíthető. Az udvarra vezető gépkocsi behajtó kapuja
nyitvatartási időben nyitott állapotban rögzített.
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A bejutás az intézmény területére akadálymentes.
Járda

Az épület bejárataihoz vezető beton járda helyenként rossz állapotban van,
megsüllyedt, töredezett. Felületi egyenetlensége 5 mm-nél nagyobb. Burkolati
vezetősávok és figyelmeztető jelzések nincsenek.
A meglévő járda nem akadálymentes.
Szükséges akadálymentesen kialakított gyalogos járdák kialakítása a kerítéskaputól
és az akadálymentes parkolótól a bejáratokig, min. 120 cm szabad szélességgel,
vezetősávokkal, kontrasztos szegélyképzéssel.
Parkoló

Az udvarban betonozott parkoló terület található.
Akadálymentes parkoló nincs.
Szükséges annak kialakítása szilárd, burkolat felülettel, felfestéssel, táblával jelölve.
Megközelítés
Előlépcső,

rámpa

Az épület bejáratai és a járdaszint között szintkülönbség 80 cm, mely mindegyik
bejáratnál beton előlépcsővel és kb. 18%-os lejtésű rámpával van áthidalva. A
rámpák burkolata csúszásmentes beton, külső oldalán beton kerékvető lábazattal.
Szintén a külső oldalán egysoros kapaszkodó található. A lépcsők és rámpák előtt
burkolati figyelmeztető jelzések nincsenek.
A bejáratok akadálymentes vertikális megközelítése nem biztosított.
A bejáratokhoz akadálymentes előlépcsőt és rámpát kell építeni. A szintkülönbség
áthidalása egy közös használatú rámpával is megoldható.
Az előlépcsők és rámpa csúszásmentes burkolattal készüljön, mindkét oldalon 70 és
95 cm magasságban folytonosan vezetett kétsoros kapaszkodóval, konzolos
rögzítéssel. Az előlépcső fellépő magassága max. 15 cm lehet, orrnélküli
lépcsőfokokkal kel kialakítani. A rámpa 5%-os lejtésű lehet, kétkarú, egy kar max. 9
m hosszú lehet. A rámpakarok külső oldalán 1O cm magas kerékvető kialakítása
szükséges. Az esetleges mellvédfal magassága max. 60 cm lehet. A pihenők
szélessége min. 1,50 m legyen. Az előlépcső és rámpa induló és érkező szakaszán
burkolati figyelmeztető jelzéseket kell beépíteni a járda burkolatába.
Bejárati ajtó

bejárati ajtó elsőként nyíló szárny szabad szélességi mérete 94 cm,
megfelelő. Az ajtó üvegezett, az átlátás biztosított, megfelelő. Az ajtó kilincs felőli
oldalán viszont nincs meg az 55 cm szabad falszakasz, mely az ajtó akadálymentes
használatához, nyitásához szükséges. A gyermek rendelő bejárati ajtó szabad
szélessége 82 cm, a védőnői szolgálat bejárati ajtaja 88 cm. A 90 cm szabad
nyílásszélesség egyik ajtónál sincs biztosítva. A fertőző bejárat ajtaja megfelelő
szabad szélességű. A gyermek rendelő mindkét bejárati ajtaja és a védőnői szolgálat
bejárati ajtaja egyaránt üvegezés nélküli, nem megfelelő. K.üszöbök magassága 2 cm
feletti, nem felel meg.
A bejárati ajtók nem akadálymentesek, cserélni kell őket.
A felnőtt rendelőnél a jelenlegi aszimmetrikus nyitású bejárati ajtóval megegyező
fordított nyitásirányú ajtó beépítése szükséges a kilincs felőli oldalon szükséges 55
cm szabad falfelület biztosítására. Mindegyik bejárati ajtót min. 90/195 cm szabad
A

felnőtt
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belmérettel kell készíteni, az átlátás biztosítása érdekében üvegezetten, min. 30,
max. 60 cm magas tömör lábazattal. Az ajtók a homlokzattól elütö kontrasztos
színűek vagy keretezésűek legyenek. Az ajtók küszöbmagassága max 2 cm lehet.
Szélfogó

A szélfogókban biztosított az előírt 1,50 m, mely a fennakadás nélküli átjáráshoz
szükséges. A szélfogó ajtók 90 cm szabad szélességi mérete nem biztosított, az
ajtók nem üvegezettek, küszöbmagasság 2 cm feletti.
A szélfogó helyiség mérete akadálymentes szempontból megfelelő, a szélfogó ajtók
viszont nem megfelelő kialakításúak, cserélni kell őket.
A szélfogó ajtó a bejárati ajtóval megegyezően legyen kialakítva, mélyen üvegezett,
küszöb nélküli legyen. A kilincs felőli oldalon mindenhol biztosítani kell az 55 cm
szabad területet.
Belső közlekedő

területek

A a felnőtt rendelő és védőnői szolgálat közötti folyosó előírt minimális 120 cm
szélessége nincs biztosítva, ezért az akadálymentes közlekedés és a terápiás szoba
akadálymentes megközelítése nem biztosított. A közlekedő sávokban belógó
akadályok nem lehetnek.
A közlekedő- váró területek falburkolattal burkoltak, mosható felületek. A pozitív
sarkok védelme élvédő profilok alkalmazásával megoldott. A közlekedő- váró
területeken a kontraszthatás nem érvényesül, a falfelületek, a csempeburkolat, a
belső ajtók mind fehérek.
A meglévő padlóburkolatok matt felületűek, megfelelőek, de kontrasztosságuk a
falfelületekkel nem éri el a min 30 %-ot. A közlekedő területeken vezetősávok
nincsenek.
A rendelő ajtók szabad nyílásmérete megfelelő. Az ajtók kontrasztossága nincs
biztosítva. A küszöbök 2 cm-nél magasabbak. Az ajtószárnyakról hiányzik a védő
ütközőlemez.

A közlekedő területek akadálymentesítése csak részben érvényesül.
Minimum 120 cm szabad szélességű közlekedők szükségesek. A közlekedő
területeken biztosítani kell a kontrasztosságot padlóburkolat, falburkolat és ajtók
között. A belső ajtó küszöböket el kell bontani. A meglévő megmaradó ajtókat
kontrasztos színre kell mázolni. Az ajtószárnyakra ütközőlemezt kel felszerelni.
Burkolati vezetősávokat kell kialakítani a bejárattól a rendelőkhöz és az
akadálymentes mosdókhoz. A vezetősávok megmaradó padlóburkolat esetén utólag
ragasztott kivitelűek, új burkolat esetén burkolatba építettek legyenek.
Bútorok, berendezések

Bútorokat a nyílt térben, de különösen a vezetősávokon, vagy azokat szinte fedve
elhelyezni nem szabad. A betegek által használt berendezésekhez biztosítani kell az
akadálymentes hozzáférést, az 1,50x1 ,50 m szabad területet, és kerekesszékből
való elérhetést. A bútorok, berendezések között szintén biztosítani kell 1,50x1 ,50 m
szabad területet a kerekesszékkel történő manőverezéshez. A váróban biztosítani
kell kerekesszékesek számára 90x120 cm alapterületű várakozó helyet a
közlekedési zónán kívül. A gyermek rendelőben és a védőnői tanácsadóban
térdszabad kialakítású babapelenkázót is el kell helyezni
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Javaslom, hogy a rendelőkben a vizsgáló ágy állítható magasságú legyen, hogy
kerekesszékből is át lehessen ülni, mozgásukban korlátozott betegek számára ne
okozzon szenvedést a magas vizsgálóágy használata.
Megvilágítás, épületvillamosság

A bejáratok környezetének a térvilágítása homlokzatra szerelt lámpatestekkel,
megoldandó.
Az épületben minden kapcsolót és kezelőszervet, melyet betegek is használnak,
egységesen 1, 10 m magasságban és kontrasztos színben vagy keretben kell
elhelyezni! A fertőző váró bejárati ajtónál lévő csengőt szintén 1, 1O m magasságba
kell áthelyezni.
Biztonság, tüzrendészet

Biztonság tűzrendészeti szempontból figyelembe kell venni, hogy az
akadálymentesített épületben fogyatékos személy is tartózkodhat, ezért tűz és egyéb
veszély esetén gondoskodni kell biztonságos menekítésükről. Az épület földszintes,
menekülés közvetlenül a szabadba lehetséges.
Az épületben a menekülési útvonal és vészjelző rendszer kiépítése szükséges a
szabványnak megfelelően.
Az akadálymentes WC helyiségekben helyi riasztó rendszer kiépítése szükséges. A
riasztó rendszer vészjelző berendezése fény és hangjelekkel figyelmeztessen a
veszélyre. A helyiségekben a wc kagyló mellett nővérhívó vészjelző telepítése
szükséges, mely a közlekedőben jelez, nyugtázóval az ajtó mellett a helyiségben.
Akadálymentes vizesblokk

Az épület nem rendelkezik akadálymentes mosdóval a betegek számára. A felnőtt és
gyermek rendelőhöz egy közös használatú akadálymentes mosdó kialakítása
elégséges. A védőnői tanácsadó területén a két rendelőtől független akadálymentes
mosdót kell kialakítani, mivel az egészségesek és betegek számára külön mosdók
szükségesek.
Az akadálymentes WC-k közvetlenül a közlekedő ill. váró területre nyíljanak. A WC
ajtó 90/195 cm szabad belméretű (100/210 cm névleges méretű), küszöb nélküli
legyen. Padlóburkolata csúszásmentes, matt lapburkolat legyen. Falburkolata matt
felületű csempeburkolat, kontrasztos színben.
A helyiségben speciálisan kialakított akadálymentes szanitereket kell beépíteni
konkáv kialakítású mosdókagylót, konzolos, magasított, 70 cm mély WC-kagylót. A
helyiséget kiegészítő kapaszkodókkal és berendezésekkel kell ellátni

1
1

i
11

Információszerzés, szolgáltatásszervezés
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Információs táblák

1

Az épület információs táblákkal hiányosan ellátott.
Az utca felől jól láthatóan kültéri információs táblák szükségesek a homlokzatra
rögzítve. A bejárattól az akadálymentes útvonal irányát jelezni kell.
A szélfogókban színes sematikus információs térkép elhelyezése szükséges.
A közlekedő területek kis alapterülete és könnyű átláthatósága nem indokolja
irányjelző, útbaigazító táblák elhelyezését.
A helyiségek bejárata melletti falon funkciójelző tábla elhelyezése szükséges a
helyiség megnevezésével, Braille felirattal piktogrammal kiegészítve.
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Általánosságban a síkírásos információk nagyméretüek, egyszerű betűtípussal
írottak legyenek, kontrasztos háttérrel. A tábla matt felületű legyen,
tükröződésmentes.

Információs technikai segédeszközök, ügyfélszolgálat

A faliújságon elhelyezett információkat, tájékoztatókat látássérültek és értelmi
fogyatékosok számára is jól látható és érthető módon kell kiírni.
Hallássérült beteg kérésére biztosítani kell indukciós hurok erősítő rendszer
használatát. Javasolt erre egy hordozható FM rendszerű indukciós hurok berendezés
beszerzése.
Az akadálymentes ügyfélszolgálat megteremtése érdekében biztosítani kell az
interneten történő bejelentkezést a betegek számára. Ehhez az intézménynek
akadálymentes weblapot kell készíteni.

2015. április 22.

Összeállította:
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Németh Agota
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök
PTF 009112/4248
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Orvosi

rendelő Gyo1naendrőd Fő

Létesítmény: Orvosi

u. 3.sz ..

rendelő

elektromos hálózatok
Gyomaendrőd Fő u. 3.sz.
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS

A./ MEGLÉVŐ RENDSZEREK VIZSGÁLATA
1./ Villamos energia ellátás, fogyasztásmérés:

A létesítmény meglévő villamos csatlakozása két irányból -a Fő u felől és a Vöröshadsereg u
2db fogyasztásmérővel van kiépítve. A méretlen csatlakozó vezeték tetőtartón csatlakozik.
A mérők elhelyezése kézmosó előtérben, ill. a váró/közlekedő helyiségben van. Mindkét
csatlakozás egyfázisú, a főbiztosító B-25A, ill. B-20A-es. A csatlakozási teljesítmény
5,75KVA/5,18kW, ill. 4,6KVA/4,14kW. A mérők faszekrényes falfülkében helyezkednek el.
Külön tűzvédelmi főkapcsoló nincs kialakítva.
A számítógépes munkahelyek kiemelt tápellátási igénye egyedi szünetmentes tápegységgel van
megoldva.
felől-

2./Túláramvédelem:
A csatlakozási pont vélelmezett zárlati

áramerőssége

lz<4,50 kAeff.

3./ Helyiségek besorolása:
Az épület tűzveszélyességi osztály besorolása: „D" mérsékelten tűzveszélyes.
Jelleg száraz, kivétel az időszakosan nedves a teakonyha, kézmosó.
Gyógyászati besorolás: általános helyiségek.
4./Szerelés módja:
Az épület villanyszerelése a létesítéskori, és a részleges felújítások idején érvényes szabványok
szerint készült.
Belső szerelés:
a. / Vezetékek:
A beépített fö- és elosztóáramköri vezetékek Al. etűek, 1,5mm2, ill. 2,5mm2 keresztmetszettel.
b. /Elosztók:
A létesítményben főelosztó nincs, a mérőtől indított fövezetékre vannak felfűzve kisebb, falon
kívüli biztosító táblák.
c. / Szerelvények:
A beépített kapcsolók és dugaszoló aljzatok általában megfelelő állapotúak, süllyesztett
kivitelűek, vegyes típusból.
l,40m
Szerelési magasságok: kapcsolók:
1,40m
dugaszoló aljzatok kapcsolók mellett,
0,40m
ill. rendelőben a gyengeáramú aljzatokkal:
5./ Világítás:
A helyiségek világítása vegyes lámpatípusokkal készült. Izzólámpás (kompaktfénycsöves)

Orvosi

rendelő Gyomaendrőd Fő

u. 3.sz„

opálgömb, burás és tükörrácsos fénycső lámpák vannak beépítve. A fénycső lámpák duo
kapcsolású, veszteségszegény előtéttel szereltek. A váróhelyiség egy tétTészében nem volt
világítótest.
A fénypontmagasságok födémszintiek, esetenként függesztve kerültek elhelyezésre.
A gyalogos forgalmú külső útvonal és az udvari garázs környezetének megvilágítása hiányos.
A világítás kapcsolása helyiségenként 1-2 fokozatban lehetséges.
Megvilágítás fényerő mérést nem végeztünk.
A teljes rendelőben tartalék világításként sem kijáratmutató biztonsági jel, sem biztonsági
világítás nem volt fellelhető.
6./Gyengeáramú és jelző hálózat:

A telefon hálózat vezetékes rendszerrel fővonallal, telefonközponttal és 3 mellékállomással
van kialakítva.
Parabola antennával vezeték nélküli KTV vétel biztosított.
A kiépített rendszerek internet csatlakozást is biztosítanak.
Tűzjelző és vagyonvédelmi riasztó rendszer nincs kiépítve.
AKM vizes helyiség nincs kialakítva, segélyhívás sem üzemel.
Az utcai bejárattól jelzőberendezés nincs.
7./Épületgépészet:

Az épületgépészeti megoldás szerint az épület fűtése kazánnal van megoldva, a szükséges
villamos csatlakozásokkal és vezérléssel.
A melegvíz ellátást villamos forróvíz tároló biztosítja.
A gázkészülék égéslevegő biztonsági reteszelése nincs megoldva.
8./ Érintésvédelem:

Az épületben kiépített érintésvédelem TN-C -S. A betápláló hálózat L/PEN vezetővel érkezik a
Itt van kiépítve a földelés csatlakozás, és a PE és N vezetők szétválasztása. A
létesítmény belső táp hálózata és elosztóhálózata egyfázisú három vezetékes rendszerrel készül.
A gázkészülékek és dugaszoló aljzatok FI-30mA védelme nincs kiépítve.
A gépészeti csővezetékek EPH bekötése nem található.

mérőszekrénybe.

9.1 Villámvédelem:
A villámvédelmi rendszere kiépített, a létesítésekor érvényes előírásoknak
tetőgerincen felfogó vezetékkel és a kerület mentén arányosan kiosztott

megfelelően.
levezetőkkel

A
és

földelőkkel.

Az erősáramú hálózaton jelentkező feszültségimpulzusok elleni védelem, a villámáram és
túlfeszültség védelmi készülék nincs beépítve.

B./ KONCEPCIÓ A FELÚJÍTÁS KIALAKÍTÁSÁRA:
1./ Villamos energia ellátás, fogyasztásmérés:

A meglévő két fogyasztásmérést egyesíteni kell, és az E:ON irányelveknek megfelelő helyen és
módon új fogyasztásmérőhelyet kell kialakítani.
2
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A fogyasztói főbiztosító értékét a kiviteli tervek készítése során szilgséges meghatározni. Ez
alapján lehet Áramszolgáltatói tájékoztatót megkérni az új csatlakozási feltételekről az
átépítéshez.
A fogyasztásmérő szekrénytől mé1t fővezeték készülhet bejárat melletti -a terhelés
súlypontjában- elhelyezett főelosztóhoz. A főelosztó célszerűen zárható falfülkében helyezhető
el. Itt kell kiépíteni a szabványos főkapcsolókat, és innen indulhatnak ki az elosztóáramkörök,
megfelelő védelmi készüléktől csatlakozva.
Az energia költségek csökkentése érdekében napelemes kiserőmü építése szerepel a Beruházói
elképzelésben. Erre egyesített engedélyezési/kiviteli tervet kell készíteni, és engedélyeztetni az
Áramszolgáltatóval. A kiserőmü kapacitásának meghatározása a megelőző 12 hónap villamos
fogyasztási számlái alapján készül.
A számítógépes munkahelyek kiemelt tápellátása továbbra is egyedi szünetmentes tápegységgel
célszerű.

2./ Erősáram\Í hálózatok átépítési szügségssége :

Az épület villanyszerelését az alábbi, jelenleg érvényes szabványok figyelembe vételével kell
elkészíteni:
-MSZ 2364.
Épületek villamos berendezéseinek létesítése
-MSZ HD60364-7-701
Helyiségek fürdőkáddal, vagy zuhannyal
-MSZ HD60364-5-559
Lámpatestek és világítási berendezések
-MSZ 13207
Erösáram\Í kábelek, kiválasztás, terhelés, fektetés
-28/2011.(IX. 06) BM. rend. Országos Tűzvédelmi Szabályzat
-MSZ EN 62305- 1-4
Villámvédelem
-MSZ EN 12464-1
Fény és világítás. Munkahelyi világítás
Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
-MSZ EN 1838
-MSZ EN 150172
Biztonsági világítási rendszerek.
Belső

szerelés:
a. / Vezetékek:
A táp- és elosztóáramköri vezetékek 16mm2 keresztmetszet alatt rézerüek lehetnek. A
hálózatokat falba süllyesztett védőcsőben (min a függőleges nyomvonalaknál) ill. álmennyezet
fölött vezetve kell kialakítani.
b. /Elosztók:
Ki kell alakítani a főelosztót, célszerűen zárható falfülkében. Itt kell kiépíteni a szabványos
főkapcsolókat, és innen indulhatnak ki az elosztóáramkörök, megfelelő védelmi készüléktől
csatlakozva.
c. / Szerelvények:
A beépítérse kerülő szerelvények azonos típuscsaládból célszerű megválasztani, A bontás után
megfelelő állapotban lévő szerelvények esetleg mellék funkciót ellátó helyiségekben szerelhetők.
Szerelési magasságok: kapcsolók: (AKM környezetben)
1,00m
l,OOm
dugaszoló aljzatok kapcsolók mellett,
ill. rendelőben a gyengeáramú aljzatokkal:
0,40m
3./ Világítás megoldása:

A helyiségek mesterséges világítását kiviteli tervek alapján, előírásoknak megfelelő szintre
méretezetten kell kiépíteni.
A beépítendő világítótestek kedvező fényhasznosítású fényforrásúak, tükrös/rácsos kivitelüek,
elektronikus előtéttel szereltek. A meglévő tükörrácsos fénycső lámpák a váróhelyiségekben újra
3
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ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS

A./ MEGLÉVÖ RENDSZEREK VIZSGÁLATA
1./ Villamos energia ellátás, fogyasztásmérés:
A létesítmény meglévő villamos csatlakozása az utcai hálózatról csatlakozik az épületbe váróként funkcionáló előtér helyiségben elhelyezett- mérőszekrény/főelosztóhoz.
A beépített fogyasztói főbiztosítók értéke 2x40A, és lx25A olvadó biztosító. A csatlakozási
teljesítmény 24, J 5kVA/21, 74kW. E számított érték a szerződés alapján pontosítandó.
2db fogyasztásmérő van beépítve, a főmérő mellett vezérelt mérésről üzemelnek a
forróvíztárolók„
A mérő/főelosztó kialakítása szabadon álló, acéllemez mezős elosztó.
A számítógépes munkahelyek kiemelt tápellátási igénye egyedi szünetmentes tápegységgel van
megoldva.
fertőző

2./Túláramvédelem:
A csatlakozási pont vélelmezett zárlati áramerőssége Iz<4,50 kAeff.
3./ Helyiségek besorolása:
Az épület tűzveszélyességi osztály besorolása: „D" mérsékelten tűzveszélyes.
Jelleg száraz, kivétel az időszakosan nedves a teakonyha, kézmosó.
Gyógyászati besorolás: általános helyiségek.
4./Szerelés módja:
Az épület villanyszerelése a létesítéskori és a részleges felújítások idején érvényes szabványok
szerint készült.
Belső szerelés:
a. / Vezetékek:
A beépített fő- és elosztóáramköri vezetékek Al. erüek, J,5mm2 , ill. 2,5mm2 keresztmetszettel.
b. /Elosztók:
A létesítményben főelosztótól indított fővezetékre vannak felfűzve kisebb, falon kívüli biztosító
táblák.
c. / Szerelvények:
A beépített kapcsolók és dugaszoló aljzatok általában megfelelő állapotúak, süllyesztett
kivitelüek, vegyes típusból.
1,40m
Szerelési magasságok: kapcsolók:
1,40m
dugaszoló aljzatok kapcsolók mellett,
0,40m
ill. rendelőben a gyengeáramú aljzatokkal:

Orvosi
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5./ Világítás:
A helyiségek világítása normál fénycsöves és kompaktfénycsöves fényforrású burás és
tükörrácsos fénycső lámpákkal készült. A fénycső lámpák duo kapcsolású, veszteségszegény
előtéttel szereltek.
A fénypontmagasságok födémszintiek, esetenként függesztve kerültek elhelyezésre.
A gyalogos forgalmú külső útvonal megvilágítása hiányos.
A világítás kapcsolása helyiségenként 1-2 fokozatban lehetséges.
Megvilágítás fényerő mérést nem végeztünk.
A teljes rendelőben tartalék világításként sem kijáratmutató biztonsági jel, sem biztonsági
világítás nem volt fellelhető.
6./Gyengeáramú és jelző hálózat:

A telefon hálózat vezetékes rendszerrel fővonallal, 3orvosi és 1
kialakítva.
A kiépített rendszer internet csatlakozást is biztosít.
Tűzjelző és vagyonvédelmi riasztó rendszer nincs kiépítve.
AKM vizes helyiség nincs kialakítva, segélyhívás sem üzemel.

védőnői

szolgálathoz van

7./Épületgépészet:

Az épületgépészeti megoldás szerint az épület fűtése kazánnal van megoldva, a szükséges
villamos csatlakozásokkal és vezérléssel.
A melegvíz ellátást villamos forróvíz tároló biztosítja.
8./ Érintésvédelem:

Az épületben kiépített érintésvédelem TN-C -S. A betápláló hálózat 3fázis/PEN vezetővel
érkezik a mérőszekrénybe. Itt van kiépítve a földelés csatlakozás, és a PE és N vezetők
szétválasztása. A létesítmény belső táphálózata és elosztóhálózata őtvezetékes rendszerrel készül.
A gázkészülékek és dugaszoló aljzatok Fl-30mA védelme nincs kiépítve.
A gépészeti csővezetékek EPH bekötése nem található.

9.1 Villámvédelem:
A villámvédelmi rendszer kiépített, a létesítésekor érvényes előírásoknak
tetőgerincen felfogó vezetékkel és a kerület mentén arányosan kiosztott

megfelelően.
levezetőkkel

A
és

földelőkkel.

Az erősáramú hálózaton jelentkező feszültségimpulzusok elleni védelem, a villámáram és
túlfeszültség védelmi készUlék nincs beépítve.

B./ KONCEPCIÓ A FELÚJÍTÁS KIALAKÍTÁSÁRA:
1./ Villamos energia ellátás, fogyasztásmérés:

A meglévő mérő/főelosztó szekrény helyhasznosítási szempontból, nem gazdaságos,
elhelyezése fertőző-váróban nem célszerű. E:ON-Partner kivitelezővel konzultálva kell a
megfelelő megoldást kiválasztani a fogyasztásmérőhely átalakításához.
2
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A fogyasztói főbiztosító é1tékét a kiviteli tervek készítése során szügséges meghatározni.
Növekmény esetén lehet Áramszolgáltatói tájékoztatót megkérni az új csatlakozási feltételekről.
A fogyasztásmérő szekrénytől mért fővezeték készülhet bejárat melletti -a terhelés
súlypontjában- elhelyezett főelosztóhoz. A főelosztó célszerűen zárható falfülkében helyezhető
el. Itt kell kiépíteni a szabványos főkapcsolókat, és innen indulhatnak ki az elosztóáramkörök,
megfelelő védelmi készüléktől csatlakozva.
Az energia költségek csökkentése érdekében napelemes kiserőmű építése szerepel a Beruházói
elképzelésben. Erre egyesített engedélyezési/kiviteli tervet kell készíteni, és engedélyeztetni az
Áramszolgáltatóval. A kiserőmű kapacitásának meghatározása a megelőző 12 hónap villamos
fogyasztási számlái alapján készül.
A számítógépes munkahelyek kiemelt tápellátása továbbra is egyedi szünetmentes tápegységgel
célszerű.

2./ Erősáramú hálózatok átépítési szügségssége :
Az épület villanyszerelését az alábbi, jelenleg érvényes szabványok figyelembe vételével kell
elkészíteni:
-MSZ2364.
Épületek villamos berendezéseinek létesítése
-MSZ HD60364-7-701
Helyiségek fürdőkáddal, vagy zuhannyal
-MSZ HD60364-5-559
Lámpatestek és világítási berendezések
-MSZ 13207
Erősáramú kábelek, kiválasztás, terhelés, fektetés
-28/2011.(IX. 06) BM. rend. Országos Tűzvédelmi Szabályzat
-MSZ EN 62305- 1-4
Villámvédelem
-MSZ EN 12464-1
Fény és világítás. Munkahelyi világítás
-MSZEN 1838
Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
-MSZEN 150172
Biztonsági világítási rendszerek.
Belső

szerelés:
a. / Vezetékek:
A táp- és elosztóáramköri vezetékek 16mm 2 keresztmetszet alatt rézerűek lehetnek. A
hálózatokat falba süllyesztett védőcsőben (min a függőleges nyomvonalaknál) ill. álmennyezet
fölött vezetve kell kialakítani.
b. / Elosztók:
Ki kell alakítani a főelosztó!, célszerűen zárható falfülkében. Itt kell kiépíteni a szabványos
fökapcsolókat, és innen indulhatnak ki az elosztóáramkörök, megfelelő védelmi készüléktől
csatlakozva.
c. / Szerelvények:
A beépítérse kerülő szerelvények azonos típuscsaládból célszerű megválasztani. A bontás után
megfelelő állapotban lévő szerelvények esetleg mellék funkciót ellátó helyiségekben szerelhetők.
Szerelési magasságok: kapcsolók: (AKM környezetben)
l ,OOm
dugaszoló aljzatok kapcsolók mellett,
l ,OOm
ill. rendelőben a gyengeáramú aljzatokkal:
0,40m

3./ Világítás megoldása:
A helyiségek mesterséges világítását kiviteli tervek alapján, előírásoknak megfelelő szintre
méretezetten kell kiépíteni.
A beépítendő világítótestek kedvező fényhasznosítású fényforrásúak, tükrös/rácsos kivitelűek,
elektronikus előtéttel szereltek. A meglévő tükörrácsos fénycső lámpák a váróhelyiségekben újra
felszerelhetőek.
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A fénypontmagasság az álmennyezet szintje, vagy függesztve kb 3,00m szintre választható.
A gyalogos forgalmú külső útvonal kellő megvilágítását meg kell oldani.
A teljes létesítményben a vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tűzvédelmi tervben
meghatározásra kerülő tartalék világítást ki kell alakítani.
4./Gyengeáramú és jelző hálózat:

A kiépített gyengeáramú rendszerek -telefon, KTV, internet- a célnak megfelelnek.
Módosítani csak a szolgáltatók összevonása, a szolgáltatás minőségének és adatátviteli
sebességének emelése érdekében célszerű.
A tűzjelző és vagyonvédelmi riasztó rendszert az előírások szerint kell kialakítani..
AKM vizes helyiség kialakításával a segélyhívó rendszert is meg kell valósítani.
Amennyiben a rendelő ügyeletet is el fog látni, az utcai bejárattól az ügyeletre kaputelefon
kiépítése célszerű.
5./Épületgépészet:

Az épületgépészeti fűtési és melegvíz ellátási megoldásokhoz igazodva szükséges villamos
csatlakozásokat és vezérlést kiépíteni.

6.1 Érintésvédelem:
A csatlakozó hálózaton alkalmazott érintésvédelem TN-C. A betápláló hálózat 3fázis/PEN
érkezik a mérőszekrénybe. A főelosztóban lesz kialakítva a földelés csatlakozás, és a
PE és N vezetők szétválasztása. A létesítmény belső táphálózata és elosztóhálózata ötvezetékes
rendszerrel készül.
A gázkészülékek és dugaszoló aljzatok FI-30mA védelemmel ellátott áramkörre
csatlakozhatnak.
A gépészeti csővezetékeket a csatlakozási pontjuknál be kell kötni az EPH hálózatba.
vezetővel

7./ Villámvédelem:
A tető átépítésre kerül, tetőfólia elhelyezéssel, valamint a napelemes kiserőmű telepítésével. Ez
esetben az előírások/rendeletek szerint kockázat elemzéssel meghatározott, „norma szerinti"
villámvédelem kiépítése válik szükségessé. Ennek tervezését, kivitelezését vizsgával szerzett,
MMK jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.
Az erősáramú hálózaton jelentkező feszültség impulzusok levezetésére a főelosztóba egyesített,
villámáram és túlfeszültség védelmi készülékeket kell beépíteni.

Békéscsaba, 2015-04-27.
Szrnka János
Épületvillamossági tervező
V, V-Vn -04-033/96.
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/'Mezőberény, 2015. április hó.

SCHAFER ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT. 5650 Mezőberény, Fő út 7. tel{tax: 1661532-900

e-mail: schafer.jozsef@schafer-epgep.hu

'
Előzmények:

Az

épÓlet

élétkorából

korszerűsítése.

fakadóan

elkerülhetetlen

a

fűtési rendszer felújítása,

Mivel az épület egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy

.

a megfelelő működtetés érdekében ezen építmény korszerű és energiatakarékos

-

legyen. Osszességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen,
nem felel meg az előírásoknak. A tervezett fejlesztéssel jelentős energia megtakarítás
érhető.

Meglévő

-

állapot és a felmerülő problémák bemutatása:

Az épületben jelenleg acél kétcsöves zárt rendszerű központi fűtés üzemel. Az
Orvosi rendelőben 1 db Hőterm 45 ESB, az Ügyeleti épületrészben Vezuv 24
típusú kazán . működik, állandó tömegáramú szivattyúkkal. A fenti kazánok
jelentős

veszteséggel üzemelnek (füstgáz, kazántesten keresztüli hőveszteség,

gázégő alacsony hatásfok), az épületben égyes helyiségekben jelentős túlfűtések

vannak

a

termosztatikus

radiátorszelepek

hiánya

és

a

fűtési

rendszer

beszabályozatlansága miatt.
-

A meglévő, elhasználódott állapotú radiátorok (Radal, Alu radiátorok) mindkét
épületrészben elbontásra kerülnek, helyettük lapradiátorok lesznek beépítve.

-

A váró helyiségben problémát jelent, hogy nincsen megoldva annak szellőztetése.
A használati melegvíz termelés elektromos bojlerrel illetve kisvízmelegítőkkel
biztosított.

Célok bemutatása:
-

A tervezett állapotban a két épületrészben 1-1 fali kondenzációs kazán kerül
beépítésre, időjárás követő fűtésszabályzóval.
A tervezett radiátorok termosztatikus szeleppel és beszabályozásra alkalmas
visszatérő szeleppel lesznek ellátva. Így a fűtési csőhálózat zökkenőmentes

üzemeltetése biztosított, csökkenek a karbantartási
termosztatikus

szelep

beépítésével

a

költségek, valamint a

helyiséghőmérséklet

szabályzás

megvalósítható, amely jelentős megtakarítást, és magasabb komfortot okoz az
épületben.
-

Az orvosi rendelőben új padlóban vezetett fűtési csőhálózat kerül kiépítésre, az
ügyeleti részben a csőhálózat megmarad.
A meglévő váró és a tervezett fogorvosi váró szellőztetése hővisszanyerős
szellőzőgéppel

lesz megoldva.

SCHAFER ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT. 5650 Mezőberény, Fő út 7. tel~tax: /66/532-900

e-mail: schafer.jozsef@schafer-epgep.hu

„

A komfortérzet növelése érdekében az épületbe hűtési rendszer kerül kiépítésre.
A tervezett··hűtés VRV rendszerű, mely +5°C-ig az épületfűtésre is alkalmas. A
kültéri egység inverteres, hőszivattyús. Az orvosi rendelőknek és az ügyelet
épületrésznek 1-1 db kültéri egysége lesz. Helyiségenként oldalfali, infrás
távirányítóval ellátott beltéri egységek lesznek elhelyezve.
-

A felújítás a használati melegvíz termelését nem érinti.

A projekt megvalósítása esetén csökken az intézmény energiafelhasználása, csökken
a káros anyag kibocsátás, javul az itt dolgozók és a betegek komfortérzete.

Eredmények bemuta~ása:
Meglévő

állapot

Az épület energetikai minőség szerinti besorolás:

„G" (átlagos megközelítő)

A „G" besorolás a meglévő épületszerkezet és épjlletgépészet alapján kiadódott

minősítés.

Tervezett állapot
Az épület energetikai minőség szerinti besorolás:

„B" (követelménynél jobb)

A „B" besorolás az építészeti és épületgépészeti felújítás alapján kiadódott

minősítés.

Éves földgáz fogyasztás/költség alakulása
Korszerűsítés előtt/nélkül

Korszerűsítés

után

Épület éves földgáz
fogyasztása

Épület éves földgáz
költsége

Épület éves földgáz
fogyasztása

Épület éves földgáz
költsége

10.409 m 3/év

1.145. OOO Ft/év

2816 m 3/év

310. OOO Ft/év

Éves elektromos áram fogyasztás/költség alakulása
Korszerűsítés előtt/nélkül

Korszerűsítés

után

Épület éves elektromos
áram költsége

Épület éves elektromos áram

áram fogyasztása

fogyasztása

Épület éves elektromos
áram költsége

6860 m 3/év

247. OOO ft/év

8990 m'/év

323. OOO Ft/év

Épület éves elektromos

SCHAFER ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT. 5650 Mezőberény, Fő út 7. tel/fax: /66/532-900
"'•'
e-mail: schafer.jozsef@schafer-epqep.hu
•'

A korszerűsítés utáni fogyasztási adatok az új fogorvosi épületrész fogyasztását is
tartalmazza.
A megnövekedett elektromos áramfogyasztást a tervezett hűtési rendszer, a szellőzés ·és
az új fogorvosi épületrész kialakítása eredményezi.
Az eredményeket összevetve az épület éves megtakarítása: 759.000 Ft.

Mezőberény, 2015.

április

hó.
. Schafer József
tervező

Energetikai

minőségtanúsítvány

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Épület:

Orvosi rendelők
5500 Gyomaendrőd
Főút3.

Megrendelő:

Tanúsító:

Schiífer Épületgépészet Kft.
5650 Mezőberény,Fő út 7.

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:
Követelmény érték (viszonyítási alap):

416.9 kWhim2a
171.1 kWh/m2a

Az épület(rész) energetikaijellemzője a követelményéttékre vonatkoztatva:

243.7%

Energetikai minőség szerinti besorolás:

G (átlagost megközelítő)

A+

A

B

e
D
E

F
G
H
I
A tanúsítvány vegyes számítási módszerrel készült, a höhidasság egyszerűsített, a sugárzási nyereség
és fűtési idény ho~sz részletes számítással.

egyszerűsített,

a

hőfokhíd

Tanúsítvány azonosító tanúsítónál:

Kelt: 2015.04.24.
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Energetikai

„

minőségtanúsítvány

Határoló .-.·
szerkezetek:
.-;_.
Szerkezet megnevezés

kfal50
kablak (kapcs.g.)
kajtó
kfal35
kfal50
kablak (müanyag)
kajtó
kfal35
kfal50.
kablak (váró)
kfal35
kajtó
kfal35
kfal50
kablak (müanyag)
kajtó
padló
födém

u

tájolás
É
É
É
K
K
K
K

D
D
D
DNY
DNY

NY
NY
NY
NY

6

[W/m2K]
1,452
2,9
2,5
1,595
1,452
2,8
2,5
1,595
1,452
5
1,595
2,5
1,595
1,284
2,8
2,5

'

1,533

A
[m2]
48,0
20,l
2,5
4,3
43,6
20,1
5,6
13,3
25,8
21,6
8,4
3,6
40,3
24,9
5,8
1,9
278,1
278,l

AU*+L
[W/K]
69,74
50,829
6,325
6,8545
63,301
49,264
14,025
21,253
37,454
87,75
13,454
9,0625
64,282
31,984
14,075
4,725
112,04
380,21,

Au
[m2]
16,l
0,8

16,l
1,7

17,3
1' 1

4,6
0,6

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)
~

(Sugárzás hasznosítási tényező)

o~

846.1 m2
919.6 m3

A:
V:

(Fíítött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)

0.920 m2/m3

(Fűtött épület(rész) térfogat)
(Felület-térfogat arány)

AN:
Q,d+Q,;d:
(5451+0) * 0,75 ~ 4088kWh/a
(Sugárzási hőnyereség)
LAU+ ll't':
1040.1 W/K
q ~ [IAU + ll't'-(Q,d + Q,;d)/72]N ~ (1040,1-4088/72) I 919,56
q:
1.069 Wim3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax'
0.327 W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos bőveszteségtényezőjeNEMFELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Épületrész Típusa
AN
%
neve
Rendelő

Lakóépület
Egyéb
Ügyeleti ren Egyéb
Rendelő!

'IHMV

Evil,n

v

n

Ilnyár

[m2]

[W/m2] [kWhfm2a] [kWh/m2a] [m3] [1/h] [l/h]
0,0
0,5 3,0
0,0
5,0
30,0
11,0
435 0,8 6,0
133,4
5,0
9,0
11,0
485 0,5 6,0
144,7
5,0
9,0
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Energetikai minőségtanúsítvány

Fajlagos

értékekből számolt
•--:-:.~

~;

..

7

igények

Qb = :i:ANCJb'

1390 W

(Belső hőnyereségek összege)

lli,,;1,n = :i:AtJlvii,n:

3059 kWh/a

(Világítás éves nettó energia igénye)

QHMV = :i:Alf!HMV:

2503 kWh/a

(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)

3

590.3 m /h

Váu=LVn:

(Átlagos levegő térfogatáram a fiítési idényben)

VLT=LVnLT*ZLifZF:

'o.o m3/h

(Levegő

térfogatáram a használati

időben)

Vinf= LVn;nr*(l-ZLif~):

0.0 m3/h

(Levegő

térfogatáram a használati

időn

Vdt= L(Vátl + VL1( l-l))+ V;ntl:

V nyár= Dl"nyár:

3

590.3 m /h
5517.4m3/h
3

590.3 m /h

I:Vinf,F:

-OW

PLT,F-'
PLT:

ow

kívül)

(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
(Levegő

térfogatáram nyáron)

(Fűtéssel felmelegítendő levegő

(Légtechnikával bevitt, a fiítési
(Léghevítőnettó

térfogatáram)

hőigényt csökkentő

telj.)

teljesítmény igénye)

Épületrészek adatai
Épületrész
neve
Rendelői

Ügyeleti ren

:i:AU+Il'í'
E
v
q
Qso+Qsrn
[W/K]
[kWh/a]
[m3] [W/nilK]
493,4 . 0,75
8250
435
0,937
4701
546,6
0,75
1,027
485

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
QF = :fQi,; = 82,35 MWh/a

L'llt,
[ 0 C]
5,5
4,6

i
H
[°C] [hK/a]
22,0 89982
22,0 91538

Qf
ZF
qF
[h/a] [MWh/a] [kWh/m2a]
291,61
5937
38,91
300,34
6279
43,45

'

296.15 kWh/m 2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
L'lft,0 yár= (Qsdnyác + Oi,) I (D\U + Il'í' + 0,35Vnyác)
L'lft,0 yác = (4973 + 1390,4) / (1040, 1 + 0,35
L'lft,0 yánnax:

* 5517,36) = 2.1 °C

3.0 °C

(A nyári felmelegedés elfogadható értéke)

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.
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Energetikai minőségtanúsítvány

Fűtési

reqdszer
133.4 m2

AN:

8

~;.,

(a rendszer alapterülete)

291.61 kWhhn2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)
Fűtött téren

"f

belül elhelyezett állandó hőmérsékletű olaj- vagy gázkazán
1.00
(földgáz) <
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
2
0.70 k\Vh/m a (segédenergia igény)
1.26

qk,v:

Kétcsöves radiátoros és beágyazottfütés, egy központi szabályozóval
qfh:
9.60 k\Vh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70/55
qr,v:
2.60 k\Vh/rn2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 15 K
Epsz:
1.73 k\Vh/m2a (a keringtetés fajlagos energiaigénye)
Tárolási veszteség nincs
qf,i
0.00 k\Vh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epy:
0.00 k\Vh/m2a

EF = (<1r+ qf,h + qf,v + qr.~:E(Ckcxker) + <E'Fsz + EFT + qk,vl"v
EF= (291,61+9,6+2,6 + 0) * 1,26 + (1,73 + 0 + 0,7) * 2,5 =388.88 kWh/m2a
Melegvíz-termelő

AN:

rendszer

nl
(a rendszer alapterülete)
9.00 k\Vh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

133.4

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
eHTurv:
2.50
(elektromos áram)
1.00
Ek:

(a hőtermelő

teljesítménytén~ezője)

O.ÓO kwhim2a (segédenergia igény)

Elosztóvezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
qHTulV,v:
10.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
2
Ec:
0.00 kWh/m a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)
Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektro1nos boyler
qH!>!V,i
11.00 %
(a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = 'hJMv{l + qHTurv,/100 + qHMV/lOO)L(qpkeHMvl + (!;:; + Ek)"v
E8 1'rv= 9 * (1 +0,1+0,11)*2,5 +(0+0)*2,5 =27.23 kWh/m2 a
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Energetikai rninöségtanúsítvány

Hűtési

A11ü:

•'

9

rendszer
. 44.0 m2

K·

(a rendszer alapterülete)

AR:

44.0 m

(arendszerjellemzőalapterülete)

Qhü,n:

1OOO kWh/a

(a gépi hűtés éves nettó energiaigénye)

2

Z11ű:

(a hűtési id~ny hossza)

600 h

(a levegő térfogatárama)
Kompresszoros léghűtés (split) EER=2,5
2.50
(elektromos áram)

"f

Ck:

%,v:

(a hűtőgép teljesítménytényezője)
2 (segédenergia igény)
0.00 kWh/m a

0.40

APhü'

0 Pa

Tlvent

50.0 %

(a rendszer áramlási ellenállása)
(a ventilátor összhatásfoka)

Event = VLTApL1/3600hJven.Za,LT/1000
Bvent= 550 * 0/3600/0,5*600/1000 = OkWh/a
központi előszabályozás
fhű,sz:
10.00 %
Ehű = (Qhü,n(I

' pontatlansága miatti veszteség)
(a teljesítn1ény és a hőigény illesztésének

+ Jhü,szl + Oi,ü,vliAN*I.Ck<:Vhű + (Event + Ei,ű,s + Oi,a,kZ11a)e,/~

. Eha = (1 OOO* (1

+ 0, 1) + 0) / 44 * 1 + (0 + 0 + 0 * 600) / 44 * 2,5 = 25.00 kWh/m2a

Világítási rendszer
AN:
u:

2

133.4 m
0.90

(a rendszer alapterülete)
(a világítás korrekciós szorzója)

1
'i

Evil = (llivii,./ANJuey
Evn = 11

li

* 0,9 * 2,5 = 24. 75 kWh/m2a
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Energetikai

minőségtanúsítvány

Fűtési
AN:

2
144.7 m

rep.dszer

10

•'

·" .
(a rendszer alapterülete)
2

300.34 kWh/m a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)
Fűtött téren

Of

belül elhelyezett alacsony hőmérsékletű olaj-vagy gázkazán
1.00
(földgáz) <
(a hőtermelő teljesítménytényezője)

1.08
qk,v:

2

.

•,

0.67 kWh/m a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, egy központi szabályozóval
2
qf,h:
9.60 kWh/m a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Elosztó vezetékek a fütött téren belül, vízhőmérséklet 70/55
2
qf,v:
2.50 kWh/m a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 15 K
2
Epsz'
1.61 kWh/m a (a keringtetés fajlagos e11ergia igénye)
Tárolási veszteség nincs
2
qf,t:
0.00 kWh/m a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT:

2

0.00 kWh/m a

Ep = (qr+ qf,h + Gr,v + qr.~E(Ckakei) + (Eiosz + EFT + qk,v)"v

Ep= (300,34 + 9,6 + 2,5 + 0) * 1,08 + (1,61+0 + 0,67) * 2,5 = 343.14 kWh/m2a
Melegvíz-termelő

AN:

rendszer

2

144.7 m

(a rendszer alapterülete)
2
9.00 k\Vh/m a (ainelegvíz készítés nettó energiaigénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
eHivrv:
1.80
(csúcson kivüli elektromos áram)
(a hőtermelő

l.00

teljesítménytényezője)

2

0.00 kWh/m a (segédenergia igény)
Elosztóvezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
qHivrv,v'
10.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
Ec:

0.00 kWhlm2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fütött térben, nappali árammal működő elektromos boy Jer
qHlvfV,t
10.00 %
(a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)
EHMV = qHMV<l + qHMv/100 + GHMV,ílOO)L(~CXkOHJvrv) +

<Ec + Ek)"v
2

Em\iv= 9 * (1+0,1+0,1) • 1,8 + (O+O)* 2,5 =19.44 kWh/m a

Világítási rendszer
AN:
u:

144.7 m2
0.90

(a rendszer alapterülete)
(a világítás ko1Tekciós szorzója)

Evil = (lli,,;r,J~
E.n = 11

* 0,9 * 2,5 = 24. 75 kWh/m2a

/
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Az épület(r~sz) összesített energetikai jellemzője
(IAF ;*EF JIAN= (133,4

;2 * 388,88 kWh/m2a + 144,7 m2 * 343,14 kWh/m2a)/278,l m2 = 365,05 kWh/m2a

2
(IAHMv,;*EHMv)iAN= (133,4m2 * 27,23 kWh/m2a+ 144,7 m2 * 19,44 kWh/m2a)/278,I m = 23,17 kWh/m2a
2
CIAvil ;*Evil j)/AN= (133,4 m2 * 24,75 kWh/m2a+ 144,7 m2 * 24,75 kWh/m2a)/278,1m =24,75 kWh/m2a
<

2

CIAhü/Ehü,i)/AN= (44,0 m2 * 25,00 kWh/m2a)/278,l m = 3,96 kWh/m2a
Ep= EF + EHMV+ Eyil + ELT+ ~ü +E+.= 365,05 + 23,17 + 24,75 + 0 + 3,96 + 0
416.93 kWh/m 2a (az összesített energetikaijellemzöszámított értéke)

Ep:
EPmax = (133,4m2

* 187,47kWh/m2a+144,7 m2 * 156,02 kWh/m2a) /278,1 m2

EPmax:

171.11 kWh/m 2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
elektromos áram:
5.30 MWh/a
csúcson kívüli elektromos áram:
, 1.56 MWh/a
földgáz:
99.88 MWh/a
BecsUltéves C02 kibocsátás:

22.78 t/a

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2015.1.1-i állapot szerint készült.

aláírás
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Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Épület:

Orvosi rendelők
5500 Gyomaendrőd
Főút 3.

Megrendelő:

Tanúsító:

Schafer Épületgépészet Kft.
5650 Mezőberény,Fő út 7.

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:
Követelmény érték (viszonyítási alap):
Az épület(rész) energetikaijellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minőség szerinti besorolás:

123.5 kWh/m2a
142.3 kWh/m2a
86.8 %

B (követelménynél jobb)

A+

A
B

e
D
E
F

G

H
I
A tanúsítvány vegyes számítási módszerrel készült, ahöhidasság részletes, a sugárzási nyereség egyszeriísített, a hőfokhíd és
fűtési idény hossz rés?letes számítással.
Tanúsítvány azonosító tanúsítónál:

Kelt: 2015.04.24.
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Szerkezet típusok:
ablak
Típusa:

ablak (külső, fa és PVC)
, 0.98 W/rrtK
Megengedett értéke:
1.15 W/rrtK
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés:
Keret, tok (körben):
Távtartó:

ug = 0.70 W/m2K
Ur= 1.20 W/m2K
'l'g = 0.050 W/mK

g = 0.500
· szélesség= 118 mm

ajtó
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
Hőátbocsátási tényező:
0.98 W/rrtK
Megengedett értéke:
1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő'.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés:
Keret, tok (körben):
Távtartó:

Ug = 0.70 W/m2K
2
Ur= 1.20 W/m K
'l'g = 0.050 W/mK

g=0.500
szélesség = 118 n1n1

Hőátbocsátási tényező:

falazat
külső fal
Típusa:
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.21 W/m2K
2
Megengedett értéke:
0.24 W/m K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
10 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.24 W/m2K
Fajlagos tömeg:
943 kg/m2
Fajlagoshőtárolótömeg:
18 kg/m2
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•
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1

f

3

9
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U

11

11

11
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11

l1

~N

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
külső vakolat
kism. tömör agyagtégla
belső vakolat
NC (EPS) 100 hőszigetelő
Cen1entvakolat

No
1
2
3
4
5

d
[cm]
2
50
2
15
1

'}..

[W/mK]
0,93
0,72
0,93
0,04
0,93

K

R
[m2K/W]
0,69444
3,75

0
0,022
0,033
0,022
0,0044
0,022

Rv
[m
0,90909
15,152
0,90909
34,091
0,45455

µ

kiszell.
p
e
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
1800
0,88
0,88
1700
0,88
1800
20
1,46
1800
0,88

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szen1pontból :MEGFELELŐ
Egyensúlyi állapotban páralecsapódás van, de a diffüziós időszak alatt nem tnd kialakulni (feltöltési idő: 2496 nap).
4. (NC (EPS) 100 hőszigetelő)a diffüziós időszak alatt a megengedett értéket nem éri el;
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födém
Típusa:
padlásfödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.16 W/m2K
Megengedett értéke:
0.17 W/rrl-K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt n1ódosító tag:
"'- 10 °/o
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.18 W/m2K
Fajlagos tömeg:
90 kg/m2
l / 63 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
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Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
deszka borítás
Zárt légréteg Szokv. Hö felf.
deszka borítás
nádlemez
javított mészvakolat
Heralan DDP-15

No

2
3
4
5
6

d
[cm]

;\,

K

[W/mK]
2
0,19
17
0,19
2
1
0,06
1,5
0,87
22
0,04

ö

R

5,5

µ

[nl

[m2,KIWI
o,!0526
0,14
0,10526
0,16667

Rv

0,032

0,625

0,625
0,032
0,13 0,076923
0,625
0,024
1,7463 1,47

kiszell.
c
p
[kJ/kgK] [kg/m'] réteg?
750
2,34
2,34
1,47
0,92
0,84

750
175
1700
150

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
Az egyensúlyi állapot a diffüziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: 2 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek
figyelmen kívül lettek hagpa, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.
!. (deszka borítás)75%-NAL MAGASABB arelativ páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma
ADATOK!
3. (deszka borítás)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma
.
ADATOK!
..
.
.
..
.
4. (nádiemez)75%~NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
5. Gavított mészvakolat)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma
ADATOK!
6. (Heralan DDP~ 15)a metszés ágon a nedvességtartalom a kondenzációs zóna szerint megnövelve; a nedvességtartalom a
MEGENGEDETINÉL MAGASABB!
padló
Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370)
y méret:
1.0 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
1.67 W/m2K
Megengedett értéke:
0.30 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM :MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
5%
Fajlagos tömeg:
471 kg/m2
317 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
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Rétegek bellílről kifelé " ·
Réteg
megnevezés
lapburkolat
kavicsbeton
vízszigetelés
kavicsbeton
kavicsfeltöltés

4

"

No

2
3
4
5

A.
d
[cm]
[W/mK]
1,5
1,05
6
1,28
' 1
6
10

0

R

K

[m2K/W]
0,017
0,012

l,28
0,35

- 0,28571 .

µ

Rv
[rí!

0,88235
5
3,2

kiszell.
p
e
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
1800 .
0,88
2200
0,84
0,84
0,84

5

0,012
0,072

1,3889

2200
1800

-(

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

falazat
ablak
ablak
ajtó .
falazat
ablak
ajtó
falazat
ablak
ablak
falazat
ajtó
födém
padló

tájolás
ÉK
ÉK
ÉK
ÉK
DK
DK
DK
DNY
DNY
DNY
ÉNY
ÉNY

Hajlásszög

u

[']

[W/m2K]
0,236
0,91
0,94
0,99
0,236
0,94
0,99
0,236
0,91
0,94
0,236
0,99
0,177
0,38707

függőleges
függőleges
függőleges
függőleges

függőleges
függőleges
függőleges
függőleges

függőleges
függőleges

függőleges
függőleges

A
[m2]

'P
[W/mK]

63,2
3,8
17,3
4,2
36,5
2,9
2,1
65,5
1 i',4
11,5
39,4
2,1
284,4
284,4

AU*+L
[W/K]
14,905
3,4534
16,215
4,158
8,6152
2,7025
2,079
15,462
10,36
10,81
9,2937
2,079
44,586
76,4 110,08

L
[m]

Qsd
[W]

Au
[m2]

-

Q,d
Q,d
[kWh/a] [\\

2,9
12,6
2,9

45
193
44

186,6
804,0
182,3

2,1
l,4

82
56

335,9
228,6

8,8
8,4

338
323

1362,5
1304,8

1,4

22

93,8

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)
E

A:
V:
A/V:

0~

~L6~
966.9 m3
0.857 m2/m3

(Sugárzás hasznosítási tényező)
(Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
(Fűtött épület(rész) térfogat)
(Felület-térfogat arány)
(Sugárzási hőnyereség)

(4498 + 0) • 0,75 =. 3374.kWh/a
Q5d+Q_,;ct0
LAU+ Il'f':
255.6 W/K
q =[LAU+ Il'P-(Q,d + 0sid)/72]N = (255,6 -3374/ 72)/ 966,926
q:
0.216 W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax:
0.412 W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos höveszteségtényezője megfelel.
qma.x,opi
0.310 W/m3K (Költségoptimalizált megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos höveszteségtényezője a költségoptimalizált követelményszintnek megfelel.
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5

Energia igé.ny tervezési adatok
Épület(rész)j~llege: Egyéb.
284.4m2
0.50 1/h
0.90
(1,1+0) * 0,75 = o';83 kW

cr:
Q,d+Q,M

2

5.00 W/m
10.00 kWh/m2 a
9.00 kWh/m2 a
9.00 l/h
2,76kW

%'
Evil,n:
ql!MV:

nnyár:
Osdnyár:

(Fűtött alapteTillet)
(Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
(Sugárzási nyereség)
(Belső hőnyereség ~tlagos értéke)
(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
(Légcsereszám a nyári idényben)
(Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények

w

Qb = D\N'lb'
IBvil,n = D\NEvii,n:

0J.iMV = D\N'l!Th!V:
Vát1=LYn:
VLT = LVnLT*ZLTIZ,:
Vinf= LYninf*(l-ZL-p'Z,):
Vdt = I(Vátl + VL-il-T]) + Vind:
V nyár= L'lnnyár:

Fűtés éves

1422
_2844 kWh/a
2560 kWh/a
361.1 m3/h
250.0 m3/h
36.7 m3/h
436.1 m3/h
8702.3 m3/h

(Belső hőnyereségek

összege)
(Világítás éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
(Levegő térfogatáram a használati időben)
(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
,
(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
(Levegő térfogatáram nyáron)

nettó hőenergia igényének meghatározása

t.\, = (Q,d + 0sid +Ob) I (D\U + 11'!'+ 0,35VdJ+ 2

t.ti, = (827 + 1421,95) I (255,6 + 0,35 * 436,063) + 2 = 7.5 °c
~:
20.0 °C
(Átlagos belső hőmérséklet)
H:
72645 hK/a
(Fűtési hőfokhíd)
Zp:
4569 h/a
(Fűtésiidényhossza)

Qp= H(Vq+ 0,35LYinf,F]cr-PLT,F-ZF-ZFQb
* 436,1) * 0,9 • 0 * 4,569 -4,569 * 142 l,95 = 17, t 4 MWh/a
2
qF:
. 60.26 kWb/m a (Fűtés éves fajlagos nett_ó hőenergia igénye)

Qp = 72,645 * (966,926 * 0,216 + 0,35

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
t.\,nyru-= (QsdnyW- +Ob) I (D\U + 11'!'+ 0,35Vnyru-)
t.\,nyár= (2764+ 1421,95) I (255,6 + 0,35 * 8702,33) = l.3 °C
(A nyári felmelegedés elfogadható értéke)
t.\,nyánna.':
3.0 'C
A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.
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Fű tési

rendszer

AN:

Fűtött téren

er:

<:ic:
qk,v:

..

6

.-;_.

284.4 m2

(a rendszer alapterülete)
2
60.26 kWh/m a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

belill elhelyezett kondenzációs olaj-vagy gázkazán
1.00
(földgáz) "
1.01
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
0.49 kWh/m2a (segégenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv

qf,h:

3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70/55
qf,v
2.10 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszám szabályozású szivattyú„ hőlépcső 15 K
Epsz'
0.71 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energiaigénye)
Tárolási veszteség nincs

qr 1:
E;T:

0.00 kWh!m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
0.00 kWh/m2a

EF = (qr+ qf,h + qf,v + qf}L(Ckakei) + (Epsz + EFT+ ~.vl"v
EF= (60,26+ 3,3 + 2,1+0)*1,01+(0,71+0+ 0,49) * 2,5 =69.31 kWh/m2a
Melegvíz-termelő

AN:
ql-Ilvrv:

rendszer

284.4 m2

(a rendszer alapterülete)
2

9.00 kWh/m a (amelegvíz készítés nettó energiaigénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
"Hrvrv'
1.80
(csúcson kívüli elektromos áram)
Ek:

1.00
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
0.00 kWhlm2a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
qHMV,v:
10.00 %
(amelegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
Ec:

0.00 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Nincs tárolási veszteség
qHMV,i
0.00 %

(a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

E1-IMV= qHMV<l + <Jm,,rv ,/100+ ~/lOO)r(Ck~°HMV)
+ (fc+ ~)ey
,
EHMv= 9* (1 +O,l + O)* 1,8 +(O+ O)* 2,5 =17.82kWh/m2a
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minőségtanúsítvány

Energetikai

7

Légtechnikai rendszer
•: ..

2

ALT:

72.0 m

AR:

72.0

~·-·

rrt

(a rendszer alapterülete)
(a rendszer jellemző alapterUlete)

nLT:

1.02 l/h

ninf

0.50 J/h
3
25b.o m /h

VLT=VnLT'

Tl,:

70.0%
!.OOO

ZLT/q:

(Légcsereszám a használati időben)
(Légcsereszám a használati időn kívtil)

(Levegő térfogatáram a használati időben)
(Légtechnikai rendszer hővisszanyerőjének hatásfoka)
(Üzemidő arány (csak hővisszanyerő))

20 'C alatti befiívási hőmérséklet
fLT,sz'
0.00 %
(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
VLT'

3

250.0 m /h

LlPLT'

(a levegő térfogatárama)

150 Pa

(a rendszer áramlási ellenállása)

40.0 %

(a ventilátor összhatásfoka)
(a légtechnikai rendszer egész évi működési ideje)

2086 h

Event = VLTóPLi/3600JÍlvert.Za LT/1000
Evont=250 * 150/3600/0,4*2085,7/1000 = 54,315 kWh/a

'
ELT= (CJLT,n(l + Jf.T,szl + 0LT)Ai-;)2.Ck°I<''LT + [CEvent + l',.,T,,;)!Att + ELT.~L
i/q]e,,
ELT= (0 * (l + O)+ 0/72) * 0 + ((54,315 + 0)/72+ 0 * 0) * 2,5=1.89 kWh/rn2a

· Hűtési rendszer
Ahü:

2

284.4 m

(a rendszer alapterUlete)

720 kWh/a

(a gépi hűtés éves nettó energiaigénye)

zhü'

600 h

(a hűtési idény hossza)

vhü:

4000.0 m /h

Qhü,n'

3

VRV rendszerű hűtés
"!'
2.50

(a levegő térfogatárama)

(elektromos áram)
(a hűtőgép telj esítménytényezője)

Ck:

0.17

qk,v'

0.00 kWh/rrta (segédenergia igény)

t.phü'

0 Pa

llvent:

50.0 %

(a rendszer áramlási ellenállása)
(a ventilátor összhatásfoka)

Event = VLTóPLi/3600JÍlven.Za,LT!l 000
Event= 4000 * 0 f 3600 I 0,5

* 600 / 1000

= 0 kWh/a

helyiségenkénti szabályozás
fhü,sZ
5.00 %
(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Ehü = (Qhü,n(l + lhü„zl + C\1ü,vllAN*l.Ck<Xi<"hü + <Event + ~ü.s + Oiiü.kzhüle,,/Att

*

Ehü = (720 (1 + 0,05) + 0) / 284,4

* 0,415 + (0 + 0 + 0 * 600) / 284,4 * 2,5 = 1.10 kWh/m2a
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Energetikai minőségtanúsítvány

Világítási,r~ndszer

AN:

„ ..

284.4 m2

u:

8

0.80

(a rendszer alapterülete)
(a világítás korrekciós szorzója)

Evil = (ffivii,./ ANJ'llev
Evu = 10 * 0,8

* 2,5 = 20.00 kWh/m2a

'

A referencia épület adatai
n:

cr:

(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
(Belső hőnyereség átlagos értéke)
2
10.00 kWh/m a (Világítás fajlagos éves nettó energiaigénye)
1.00
(Világítás korrekciós szorzó)
9.00 kWh/m2a (Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
0.90
5.00W/m2

%'
Evn,n:
ü:

qHivrv'

A

(Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)

0.90 l/h

fűtési

rendszer

Hőtermelő a fűtött térben

Elosztóvezetékek a fűtött térben
139.08 kWh/m2a

EF:

2

107.21 kWh/m a

(Fűtés éves fajlagos primer energiaigénye)
(Költségoptil"alizált követelményszintnél)

A melegvíz termelő rendszer
Elosztóvezetékek a fűtött térben
Tároló a fűtött térben

EH!vfV:

13.17 kWh/m2a
2

12.7J. k Wh/m a

Világítás
Evii:

25.00 kWh/m2a
2

A légtechnikai rendszer
ZLTbeÍ:Y,:
Hőtem1elő a fűtött téren kívül
ELT:

A hűtési rendszer
Ehü:

(Melegvíz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
(Költségoptimalizált követelményszintnél)

(Világítás éves fajlagos primer energiaigénye)

25.00 kWh/m a

(Költségoptimalizált követelményszintnél)

1.000

(Üzemidő arány (léghevítővel))
2

25.96 kWh/m a
8.98 kWh/rn2a
l.05 kWh/m2a
1.05 kWh/m2a

(Légtechnika éves fajlagos primer energiaigénye)
(Költségoptirnalizált követelményszintnél)
(Gépi hűtés éves fajlagos primer energiaigénye)
(Költségoptimalizált követelrnényszintnél)

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője
(LALT ;*ELT 0/AN= (72,0 m2

* 1,89 kWh/m2a)/284,4m2 = 0,48 kWh/m2a

Ep = fy + EH!vfV+ Evil + &,T+ Ej,ű +E,..= 69,31+17,82 + 20 + 0,48 + 1,1+0

Ep:
EPmax:
EPmax,opt!

108.72 kWh/m 2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
2
204.26 kWh/m a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)
154.97 kWh/m 2a (a költségoptimalizált megengedett érték)
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9

•'

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
Energiahordozó típusa „.. ,
E
e
eco2
Eorim
[MWh/a]
[-]
[MWh/a] [g/kW
elektromos árain
2,80
2,50
6,99
365
csúcson kívüli elektromos áram
2,82
5,07
365
l,80
203
földgáz
18,86
1,00
18,86
Összesen
<
30,92

F
Eco2
[t/a]
[/a]
1,02 2,80MWh
1,03 2,82MWh
3,83 1885,90 m3
5,88

á

K
[eFt/a]

-

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2015.1.1-i állapot szerint készült.
A költségoptimalizált követelményszint szerint.

aláírás
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EPULETGEPESZET
GYOMAENDRŐD, DR. PIKÓ'.BÉLA UTCA 3.

I

••

I

I

I

EPULETGEPESZETI TANULMANY

ORVOSI RENDELŐK

GYOMAENDRŐD, DR. PIKÓ BÉLA U. 3.

Felelős Tervező:
Tervezői

Schafer József

jogosultság száma:

G-T/04-247-97

'+Jvl/~
0.

....... „ ..

Mezőberény,

2015. április hó.

„ .................................. .

SCHAFER ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT. 5650 Mezőberény, Fö út 7. tel/fax: /66/532-900

Előzmények:

Az

épület

életkorából

korszerűsítése.

fakadóan

elkerülhetetlen

a

fűtési

rendszer

felújítása,

Mivel az épület egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy

a megfelelő működtetés érdekében ezen építmény korszerű és energiatakarékos
legyen. Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen,
nem felel meg az előírásoknak. A tervezett fejlesztéssel jelentős energia megtakarítás
érhető.

Meglévő

-

állapot és a

felmerülő

problémák bemutatása:

Az épületben jelenleg acél kétcsöves zárt rendszerű központi fűtés üzemel. Az
Orvosi rendelőben 1 db Termotéka 45 ES típusú gázkazán működik, állandó
tömegáramú

szivattyúval.

A fenti

kazán jelentős veszteséggel

üzemelnek

(füstgáz, kazántesten keresztüli hőveszteség, gázégő alacsony hatásfok), az
épületben egyes helyiségekben jelentős túlfűtések vannak a termosztatikus
radiátorszelepek hiánya és a fűtési rendszer beszabályozatlansága miatt.
-

A meglévő, elhasználódott állapotú öntöttvas radiátorok elbontásra kerülnek,
helyettük lapradiátorok lesznek beépítve.

-

A váró helyiségben problémát jelent, hogy nincsen megoldva annak szellőztetése.

-

A használati melegvíz termelés elektromos bojlerrel biztosított. Mivel cirkulációs
hálózat nincs kiépítve,

így a melegvíz a használat során

nem

ér el a

fogyasztókhoz, így a meglévő elektromos bojler elbontásra kerül.

Célok bemutatása:
-

A tervezett állapotban a 1 db fali kondenzációs kazán kerül beépítésre, időjárás
követő fűtésszabályzóval.

-

A tervezett radiátorok termosztatikus szeleppel és beszabályozásra alkalmas
visszatérő szeleppel lesznek ellátva. Így a fűtési csőhálózat zökkenőmentes

üzemeltetése biztosított, csökkenek a karbantartási
termosztatikus

szelep

beépítésével

a

költségek,

valamint a

helyiséghőmérséklet

szabályzás

megvalósítható, amely jelentős megtakarítást, és magasabb komfortot okoz az
épületben.
-

Új padlóban vezetett fűtési csőhálózat kerül kiépítésre.

-

A várók szellőztetése hővisszanyerős szellőzőgéppel lesznek megoldva.

-

A komfortérzet növelése érdekében az épületbe hűtési rendszer kerül kiépítésre.
A tervezett hűtés VRV rendszerű, mely +5°C-ig az épületfűtésre is alkalmas. A

SCHAFER ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT. 5650 Mezőberény, Fő út 7. tel/fax: /66/532-900

kültéri egység inverteres,

hőszivattyús.

Az épületnek 1 db kültéri egysége lesz.

Helyiségenként oldalfali, infrás távirányítóval ellátott beltéri egységek lesznek
elhelyezve.
A használati melegvíz termelést helyi elektromos működésű kisvízmelegítők
fogják biztosítani.
A projekt megvalósítása esetén csökken az intézmény energiafelhasználása, csökken
a káros anyag kibocsátás, javul az itt dolgozók és a betegek komfortérzete.

Eredmények bemutatása:
Meglévő

állapot

Az épület energetikai minőség szerinti besorolás:
Az „F" besorolás a

meglévő

„f" (átlagos)

épületszerkezet és épületgépészet alapján kiadódott

minősítés.

Tervezett állapot
Az épület energetikai minőség szerinti besorolás:

„A+"(fokozottan en.takarékos)

Az „A+" besorolás az építészeti és épületgépészeti felújítás alapján kiadódott

minősítés .

.

Éves földgáz fogyasztás/költség alakulása
Korszerűsítés előtt/nélkül

Korszerűsítés

után

Épület éves földgáz
fogyasztása

Épület éves földgáz
költsége

Épület éves földgáz
fogyasztása

Épület éves földgáz
költsége

10.537 m 3/év

1.159. OOO Ft/év

1968 m 3/év

216. OOO Ft/év

Éves elektromos áram fogyasztás/költség alakulása
Korszerűsítés előtt/nélkűl

Korszerűsítés

után

Épület éves elektromos
áram fogyasztása

Épület éves elektromos
áram költsége

Épület éves elektromos áram
fogyasztása

Épület éves elektromos
áram költsége

5800 m'/év

203. OOO Ft/év

5620 m'/év

196. OOO Ft/év

SCHAFER ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT. 5650 Mezőberény, Fő út 7. tel/fax: /66/532-900

Az eredményeket összevetve az épület éves megtakarítása: 950.000 Ft.

Mezőberény, 2015. április

hó.
Schafer József
tervező

Energetikai minöségtanúsitvány

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Épület:

Orvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd
Pikó Béla utca 3.

Megrendelő:

Sch!ifer Épületgépészet Kft.
5650 Mezőberény, Fő út 7.
Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Tanúsító:

Követelményérték (viszonyítási alap):

398.4 kWh/m2 a
223.9 kWh/m2a

Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

178.0 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

F (átlagos)

A+

A

B

e
D
E

F
G

H
1
A tanúsítvány vegyes számítási módszerrel készUlt, ahőhidasság egyszerűsített, a sugárzási nyereség részletes, a hőfokhíd és
fütési idény hossz részletes szá1nítással.
Tanúsítvány azonosító tanúsítónál:

Kelt: 2015.04.24.
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2

Szerkezet típusok:
ablak
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
Hőátbocsátási tényező:
:f..70 W/rrtK
Megengedett értéke:
1.60 W/rrtK
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés:

Keret, tok (körben):
Távtartó:

ug = 2.90 W/m22K

g=0.900
szélesség= 43 mm

Ug = 2.90 W/m2K
Ur= 1.32 W/m2K
'!'8 = 0.000 W/mK

g=0.900
szélesség= 43 mm

Ur= 1.32 W/m K
'l'g = 0.000 W/mK

ajtó
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
Hőátbocsátási tényező:
2.70 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés:

Keret, tok (körben):
Távtartó:
falazat
Típusa:
külső fal
'"
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
1.11 W/rrtK
;:
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
'®
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!:
1
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
30 %
1ll
2
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.44 W/m K
::
Fajlagos tömeg:
922 kg/m2
••
Fajlagos hőtároló tömeg:
193 kg/m2
::

Gll''

t1ill
'®

•
••
•
••
•

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.}

.j

~

1

l

)

i

1

;

f

1

1

11

u

11

!)

ti

11

11

11

13

ll

JJ

Hh."11:1.i\1

Rétegek kívülről befelé
Réteg

No

megnevezés
külső vakolat
kism. tömör agyagtégla
belső vakolat

2
3

d
[cm]

A,

[W/mK]
2
0,93
50
0,72
2
0,93

J(

R
[m2K/W]
0,69444

0

Rv
[nl
0,022 0,90909
0,033
15,152
0,022 0,90909

µ

kiszell.
c
p
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
1800
0,88
-0.
-0,
0,88
1700
0,88
1800

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ
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3

•'

födém
m
Típusa:
padlásfödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
1.39 W/m2K
:~
Megengedett értéke:
0.30 W/m2K
'®
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELől:
1jTJ)
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
~ 10 %
2
,.
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.53 W/m K
,.
Fajlagos tömeg:
57 kg/m22
„„••
Fajlagos hőtároló tömeg:
28 / 63 kg/m

~''

.

•
~

m

•
'
0

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
deszka borítás
Zárt légréteg Szokv. Hö felf.
deszka borítás
nádi emez
· javított mészvakolat

No
1
2
3
4
5

d
[cm]

'A

K

[W/mK]
2
0,19
17
2
0,19
1
0,06
1,5
0,87

.,

' ' ' ' ' ' ' '
R

""

0

Rv

!l

11

µ

[ril

[rn2IVWJ
O,IÓ526
0,14
0,10526
0,16667

1 1
!ú-io<ill:lrq

0,032

0,625

H

ll

!!-

IJ

U

:!i

c
p
kiszell.
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
2,34
750
2,34
1,47
0,92

0,625
0,032
0,13 0,076923
0,024
0,625

ti

750
175
1700

Vizsgálatijelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: 0 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek
figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.
1. (deszka borítás)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma
ADATOK!
padló
Típusa:
padló (talajra fektetett)
1.0 m
y méret:
1.78 Wim2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
Megengedett értéke:
0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
5%
Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
1.35 W/mK
Fajlagos tömeg:
471 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
317 kg/m2
Rétegek belülről kifelé
Réteg
No
d
'A
megnevezés
[cm]
[W/mK]
lapburkolat
1,5
1,05
kavicsbeton
2
6
1,28
vízszigetelés
1
3
kavicsbeton
4
6
1,28
kavicsfeltöltés
10
5
0,35

R

li
0,017
0,012

0,28571

Rv

µ

[ril

[rn2K/W]

0,012
0,072

0,88235
5
3,2
5
1,3889
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p
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,84
2200
0,84
0,84

2200
1800
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Határoló szerkezetek:
.--.~

Szerkezet megnevezés

•;'

tájolás

Hajlásszög

u

[o]

falazat
ablak
ablak
ajtó
falazat
ablak
ajtó
falazat
ablak
ablak
falazat
ajtó
padló
födém

ÉK
ÉK
ÉK
ÉK
DK
DK
DK
DNY
DNY
DNY
ÉNY
ÉNY

[W/wK]
függőleges
1,438
függőleges
2,74
2,76
p;ggöleges
függőleges
2,7
függőleges
1,438
függőleges
2,74
függőleges
2,7
függőleges
1,438
függőleges
2,74
függőleges
2,76
függőleges
1,438
függőleges
2,7

A

[m2]

1,533

63,2
17,3
3,8
4,2
36,5
2,9
2,1
65,5
11,5
11,4
39,4
2,1
284,4
284,4

'f'
[W/mK]

AU*+L
[W/K]
90,817
47,265
10,474
11,34
52,494
7,8775
5,67
94,2ll
3 l,51
31,423
56,628
5,67
76,4 103,14
388,85

L
[m]

\

1,35

Ao

Q,d

[m2]

[W]

Q,d
Qsd•
[kWh/a] [\\

15,5
3,5
3,7

428
95
102

1784,2
396,9
424,8

16
3
3

2,6
1,8

183
131

745,5
532,4

3

10,4
10,4

717
718

2895,5
2898,4

14
14

1,8

52

218,5

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)

0.75
(Sugárzás hasznosítási tényező)
m~d
(Fűtött épület(rész)
térfogatot határoló összfelület)
,
~
~9~
(Fűtött épület(rész) térfogat)
AN:
0.857 m2im3
(FelUlet-térfogat arány)
(Sugárzási hőnyereség)
Q,d+Q,id:
(9896 + 0) * 0, 75 = 7422 kWh/a
LAU+ Il'f':
940.9 W/K
q = (D\U + Il'f' - (Qsd + Q,ictli72]N = (940,9 - 7422 / 72) / 966,926
q:
.
0.866 Wim3K (Számított fajlagos hőveszteségtényezö)
qmax'
0.412 W im3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényezö)
Az épület fajlagos höveszteségtényezője NEM FELEL MEG!
E:

k

Energia igény tervezési adatok
Épület(rész)jellege: Egyéb
AN:.

n:

cr:
Q,d+Q,id:

%'
Evil,n:

qlfll.!V:

nnyár:
Qsdnyár:

284..4 m2
0.80 l/h
0.90
(2,43 + 0) * 0,75 = 1,82 kW
5.00 W!d
10.00 kWh/m2a
9.00 kWh/m2a
9.00 l/h
6, 1 kW

(Fűtött

alapterület)
(Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
(Sugárzási nyereség)
(Belső hőnyereség átlagos értéke)
(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
(Légcsereszám a nyári idényben)
(Sugárzási nyereség)
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Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = l"AN'J~~"·'
1422 w
IBvn,n = rANEvil,n:

Qiwy = l"AN'J!Thrv'
Váu=IVn:
V1T=IVnLT*Z1'J"lf,:
Vjnf= IVninr*( l-4,'J"lf,):
Vdt =:r(Vátl + V1J<l-l"J) + Vin~:
V nyár = ~ nnyár:
Fűtés éves

5

"

2844 kWh/a
2560 kWh/a
773.5 m3/h
<0.0 m3/h
0.0 m3/h
773.5 m3/h
8702.3 m3/h

(Belső hőnyereségek összege)
(Világítás éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
(Levegő térfogatáram a használati időben)
(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
(Levegő térfogatáram nyáron) ·

nettó hőenergia igényének meghatározása

Alt,= (Q,d + 0sid + Qi,) /(D\U + D'I'+ 0,35VdJ + 2
Alt,= (1820 + 1421,95) I (940,9 + 0,35
~:

* 773,541) + 2= 4.7 °C

22.0 °C
' 91365 hK/a
6236 h/a

H:
ZF:

(Átlagos belső hőmérséklet)
(Fűtésihőfokhíd)
(Fűtési

idény hossza)

~ = H[Vq + 0,35IVinf,F]cr e P1T,F.:ZF -ZFQb
QF = 91,365 * (966,926 * 0,866 + 0,35 * 773,5) * 0,9 - 0 * 6,236 • 6,236 * 1421,95 = 82,25 MWh/a
qF:
289.22 kWh/m 2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

'
Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
Alt,nyá; = (Qsdnyár + Qi,) I (D\U + D'I' + 0,35Vnyá;)
A\,nyru- = (6097 + 1421,95) / (940,9 + 0,35 * 8702,33) = 1.9 °C
Alt,nyánnax:
3.0 °C
(A nyári felmelegedés elfogadható értéke)

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.
Fűtési

AN:

rendszer
284.4 m2

(a rendszer alapterülete)
2
289.22 kWh/m a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren belül

er.
Ck:
qk,v'

elh„lyezett állandó hőmérsékletű olaj, vagy gázkazán
1.00
(földgáz)
1.18
(a hőtermelő teljesítménytényezöje)
2
0.49 kWh/m a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fütés, egy központi szabályozóval

qf,h'

9.60 kWh/m2a (a teljesíttnény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70/55
qf,v'
2.10 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 15 K
EFsz'
0.95 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Tárolási vesztes~g nincs

qft:

E;T:

0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
0.00 kWh/m2a

EF = (~+ ~.h + qf,v + qr,i)E(Ckak~ + (f'.iosz + EFT + qk,vl'V
EF= (289,22 + 9,6 + 2,1+O)*1,18 + (0,95 +·o + 0,49) • 2,5 =358.68 kWh/m2a
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Melegvíz:i~rmelő r~~dszer
·
AN:
284.4 m2
(a rendszer alapterülete)

9.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energiaigénye)
Elektromos fűtőpatron
e!IMV:
1.80

(csúcsonkí;'üli elektromos áram)

(a hőtermelő teljesítménytényezője)
1.00
2
0.00 kWh/m a (segédenergia igény)

~:

Ek:

Elosztó vezetékek a fűtött téren belUl, cirkuláció nélkül
q!IMV,v'
10.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
Ec:
0.00 kWhlm2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye)
Elhelyezés a fűtött térben, csúcson kívilli árammal működő elektromos boyler
q!IMV,;
12.00 %
(a melegvfz tárolás fajlagos vesztesége)
E11MV = q11!;!V(l + 'IH!,,1v/lOO + ~,ílOO)L{Ck<Xf<"HMv) + (Ec + Ei-Je,,
Em!V;,, 9 • (1+O,l+0,12) *. l,8 + (O+O) * 2,5=19.76kWh/m2 a

Világítási rendszer
284.4 m2

AN:

0.80

tJ:

(a rendszer alapterülete)
(a világítás kotTekciós szorzója)

Ev;1 = (lli.;1,J~
· Evi1 =

10 * 0,8

* 2,5 = 20.00 kWh/m2a

A referencia épület adatai
n:

cr:

%'
Evn,n:
u:
qm,IV:

A

0.90 l/h
0.90
5.00W/m2
10.00 kWh/m2a
1.00
9.00 kWh/m2 a

(Átlagos légcsereszám a fűtési ídényben)
(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
(Belső hőnyereség átlagos értéke)
(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
(Világítás korrekciós szorzó)

(H~sználat.i

melegvíz fajlago~ éves. nettó höenerg}_aigénye)

fűtési

rendszer
a fűtött térben
Elosztóvezetékek a fűtött térben
Ep:
Hőtermelő

185.71 kWh/m2a

(Fűtés éves fajlagos primer energiaigénye)

A melegvíz termelő rendszer
Elosztóvezetékek a fűtött térben
Tároló a fűtött térben
EHMV:

Világítás

Evn:

13.17 kWh/m2a

(l\>felegvíz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)

25.00 kWh/m2a

(Világítás éves fajlagos primer energiaigénye)

Az épület( rész) összesített energetikai jellemzője
Ep= Ep+ EHMv+ Evn + ELT+ Ei,a +E,._= 358,68 + 19,76 + 20 + O+ 0 + 0
398.44 kWh/m 2 a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
223,88 kWh/m 2a (az összesített energetikaijellemző megengedett értéke)
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Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
Energiahordozó típusa _..-•...
E
e
Eprim
eco2
[MWh/a]
[-]
[MWh/a] [g/kW
2,50
6,71
2,68
365
elektromos áram
3,12
csúcson kívüli elektromos áram
1,80
5,62
365
földgáz
100,98
1,00
100,98
203
113,31
Összesen

'

F
Ec02
[t/a]
[/a]
0,98 2,68MWh
1,14 3,12MWh
20,50 10098,00 m3
22,62

á

K
[eFt/a]

A számítás a 7/2006. TNM rendelet2015.I.1-i állapot szerint készült.

aláírás

.

'
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Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Épület:

Orvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd
Pikó Béla utca 3.

Megrendelő:

Schi!fer Épületgépészet Kft.
5650 Mezőberény, Fő út 7.
Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:
Követelményérték (viszonyítási alap):
Az épület( rész) energetikaijellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

Tanúsító:

Energetikai minőség szerinti besorolás:

108.7 kWh/m2a
204.3 kWhlm2a
53.2%

A+ (fokozottan energiatakarékos)

A+
A

B

e
D
E
F

G

H
I
A tanúsítvány vegyes számítási módszerrel készült, a höhidasság egyszerűsített, a sugárzási nyereség részletes, a hőfokhíd és
fűtési idény hossz részletes számítással.
Tanúsítvány azonosító tanúsítónál:

Kelt: 2015.04.24.

Aláfrás
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Szerkezet típusok:
bfal12
Típusa:
belső fal (ftltetlen tér felé)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.34 W/nlK
Megengedett értéke:
0.26 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényező:
0.34 W/m2K
Fajlagos tömeg:
185 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
26 / 117 kg/m2
Rétegek belülről kifelé
d
K
Réteg
No
'/..
megnevezés
[cm)
[W/mK]
1,5
javított mészvakolat
0,87
válaszfal tégla
2
10
0,52
10
NC (EPS) 100 hőszigetelő
0,04
3
1,5
0,87
javított mészvakolat
4

födém (hőszigetelt)
Típusa:
padlásfödém
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.17 W/m2K
Megengedettértéke:
0.17 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
10 %
· Eredőhőátbocsátási tényező:
0.18 W/m2K
Fajlagos tömeg:
125 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
13 / 63 kg/m2

R
[m2K/W]
0,19231
2,5

0

Rv

µ

[ríl

0,625
2,6316
22,727
0,625

0,024
0,038
0,0044
0,024

kiszell.
c
p
[kJ/kgK) [kg/m3] réteg?
0,92
1700
0,88
1320
-0.
20
1,46
0,92
1700

,.,.
,.'"

,.,.,.
,.,.
,.

lm''

••
'"

"'
••
••

••
:R-1->H!--~~~~~~~~~~~~~~~~I

••
"

oLLLLW~~~~~~~~~~~~~~~~.J.J..J
·1 .\
0 1
l
l
l
i
6
1
S '
IG U !l 1i U 1; <5 11 11 1! ;ll

Jtdmtrq

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
deszka borítás
Zárt légréteg Szokv. Hö felf.
deszka borítás
nád lemez
javított mészvakolat
ásványgy. 1
HDPE párafékező fólia
tiszta gipszlapok 1

No

2
3
4
5
6
7
8

'/..
[W/mK]
2
0,19
17
2
0,19
1
0,06
1,5
0,87
22
0,042
0,08
0,1
1,25
0,24

d
[cm]

WinWattgólya 7.13 (2014. 5. 21.)Copyright © BausoftPécsvárad Kft.

K

R
[m2K/W]
0,10526
0,14
0,10526
0, 16667
5,2381
0,008

0
[nl
0,032

Rv

µ

0,625

0,625
0,032
0,13 0,076923
0,024
0,625
0,062
3,5484
1943,9 4,5E
0,036 0,34722

kiszell.
c
p
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
750
2,34
2,34
1,47
0,92
0,84
0,84

750
175
1700
250
0,9
1000

http://W\V\V.bausoft.hu
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födém új
Típusa:
padlásfödém
,.••
y méret:
1.0 m
11ro
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.18 W/m2K
::
Megengedett értéke:
0.17 W /m2K
••
"
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEMMEGFELELO!a
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
10 %
::
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.19 W/rrtK
••
2
,.
Fajlagos tömeg:
369 kg/m
'"
Fajlagos hőtároló tömeg:
314 / 2 kg/m2
•:

•-

~''

.•

.

•"

"
•"
•
"

"H-~~~~~~~~~~~~~~~~~--tl

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.J

.1

~

1

l

l

1

5

S

1

1

9

•I

11

!l

\l

11

1l

11

11

11

1!

;iJ

~i\1

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
ásványgy. 1
HDPE párafékező fólia
vasbeton
Zárt légréteg Szokv. Hö felf.
vasbeton
javított mészva.kolat

No

2
3
4
5
6

d
A
[cm]
[W/mK]
0,042
22
0,08
0,1
6
1,55
7
1,55
6
1,5
0,87

K

R

[m2K/W]
5,~381
0,008
0,03871
0,14
0,03871

0
0,062
0,008
0,008
0,024

µ

kiszell.
c
p
[kJ/kgK] [kg/ml] réteg?
3,5484
250
0,84
1943,9 4,5E
0,9
2400
7,5
0,84
Rv

[ril

7,5
0,625

0,84
0,92

2400
1700

kablak (műanyag)
Típusa:
ablak (kiilső, fa és PVC)
x méret:
2.7 m
y méret:
2.0 m
Hőátbocsátási tényező:
2.80 W/rrtK
Megengedett értéke:
1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
kablak új
Típusa:
x méret:
y méret:

(műanyag)

ablak (kiilső, fa és PVC)
2. 7 m
2.0 m
Hőátbocsátási tényező:
0.98 W/m2K
Megengedett értéke:
1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
kajtó
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
Hőátbocsátási tényező:
2.80 W/m2K
Megengedett értéke:
1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
kajtó új
Típusa:

üvegezett ajtó (kiilső, fa és PVC)
0.98 W/m2K
Megengedett értéke:
1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.

Hőátbocsátási tényező:
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kfal30+15
külső fal
Típusa:
y méret:
2.7 m
0.18 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
Megengedett értéke:
0.24 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező meg"relelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
15 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.20 W/rrfK
Fajlagos tömeg:
242 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
40 kg/m2

,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,.
,
••
••
••
••
••••
,.••
,'"
•
•
••
••
••
"

.

!Hl)

13
l::!J

.
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.J
.\
~
1
2
l
1 S i
1
1 !
1~
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Rétegek kívülről befelé
Réteg

No

megnevezés

Cementvakolat
NC (EPS) 100 hőszigetelő
POROTHERM 30 HS M30,
javított mészvakolat

2
3
4

d
[cm]

').,,

R
[m2K/W]

K

[W/mK]
0,93
15
0,04
30
0,171
1,5
0,87

kfal35+1 Scm
külső fal
Típusa:
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.22 W/m2K
Megengedett értéke:
0.24 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
15 o/o
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.25 Wirri2K
Fajlagos tömeg:
562 kg/m2
Fajlagoshőtárolótömeg:
131 kg/m2

3,75
1,7544

ö
0,022
0,0044
0,032
0,024

µ

Rv
[ril
0,45455
34,091
9,375
0,625

kiszell.
c
p
[kJ/kgK] [kg/ml] réteg?
0,88
1800
1,46
20
0,88
650
0,92
1700

,.~~~~~~~~~~~~~~~~---,~~,,,,

.

,'"'"
••
„'"
,.••

,.,.'"

, ~___....-----

· mi

!:

--------

~~-----~-

••
•
"'.,
Rétegek belülről kifelé
Réteg

No

megnevezés
javított mészvakolat

B 30-as tégla
javított mészvakolat

NC (EPS) 100 hőszigetelő
Cementvakolat

2
3
4
5

').,,
d
[cm]
[W/mK]
1,5
0,87
35
0,57
1,5
0,87
15
0,04
0,93
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!l

11

ll

•i

<ó

T1

IB

11

21J

~M

R
[m2K/W]
0,61404
3,75

ö

Rv

[ril
0,024
0,05
0,024
0,0044
0,022

0,625
7
0,625
34,091
0,45455

µ

c
kiszell.
p
[kJ/kgK] [kg/ml] réteg?
0,92
1700
0,88
1400
0,92
1700
1,46
20
0,88
1800
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5

cm

kfal50+15
Típusa:
ktilső fal
0.21 WinlK
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
Megengedett értéke:
0.24 Wim2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező me!í,felelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
15 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.25 Wim2K
Fajlagos tömeg:
922 kgim2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kgim2

,.rr-~~~~~~~~~~~~~~~--,,-~~-,,,,

,.
'"
'"
••

~''

••„

.

••,.

,.,.,.
'"

.

,

•

."
itl)

•-~

~~

--------

---------

•
•

"'
'

Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés
javított mészvakolat
kism. tömör agyagtégla

javított mészvakolat
NC (EPS) 100 hőszigetelő
Cementvakolat

No

2
3
4

5

d
J.
[cm]
[W/mK]
l,5
0,87
50
0,72
1,5
0,87
15
0,04
1
0,93

"'

·•

• ' ' ' ' ' ' ' ' •" "
R
[m2K/W]

,

0,69444
3,75

padló
Típusa:
padló (talajra fektetett)
l.O m
y méret:
1.35 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
2
0.30 W/m K
Megengedett értéke:
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
1.25 W/mK
Fajlagos tömeg:
658 kgim2
Fajlagos hőtároló tömeg:
392 kgim2
Rétegek kívülről befelé
d
Réteg
No
J.
[cm]
[W/mK]
megnevezés
kavicsfeltöltés
15
1
0,35
10
kavicsbeton
2
1,28
1
bitumen vízszigetelés
3
6
l,28
4
kavicsbeton
2
5
1,05
Lapburkolat

"'

11

tl

H

11

IS

11

!i

ll

Jl

.~i'(J

R
[m2KIW]
0,42857

ö

Rv

µ

kiszell.
c
p
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,92
1700
0,88
1700
0,92
1700
l,46
20
0,88
1800

µ

kiszell.
c
p
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,84
1800
0,84
2200

[ril
0,024
0,033
0,024
0,0044
0,022

0,625
15,152
0,625
34,091
0,45455

ö

Rv

[ril
0,072
0,012
0,012
0,017

2,0833
8,3333
1
5
1,1765

0,84
0,88

2200
1800

padló új
Típusa:
padló (talajra fektetett)
y méret:
1.0 m
Rétegtervi hőátböcsátási tényező:
0.30 W/m2K
2
Megengedett értéke:
0.30 W/m K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
0.70 W/mK
Fajlagos tömeg:
660 kginl
Fajlagos hőtároló tömeg:
168 kg/m2

/
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Rétegek kív{!Íről befelé
Réteg
megnevezés
kavicsfeltöltés
kavicsbeton
bitumen vízszigetelés
AT-NIOO expandált polisztir
kavicsbeton
Lapburkolat

6

•'

~;,,

No
1
2
3
4
5
6

d
A.
[cm]
[W/mK]
15
0,35
10
1,28
'l
10
0,039
6
1,28
2
1,05

1<

R
[m2K/W]
0,42857

0

Rv

µ

[ril
0,072
0,012

2,5641 ·.
0,012
0,017

2,0833
8,3333
1
37,799
5
1, 1765

c
kiszell.
p
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,84
1800
0,84
2200

70

1,46
0,84
0,88

2200
1800

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés
kfal30+ 15
kfal50+ 15 cm
kablak új (műanyag)
kfal50+ 15 cm
kablak (műanyag)
kajtó
kfal30+ 15
kfal35+ !Sem
kfal50+15 cm
kablak (műanyag)
kablak új (műanyag)
kajtó
kfal35+15cm
kajtó
kfal30+15
kfal35+15cm
kablak (műanyag)
kajtó új
padló
padló új
födém (hőszigetelt)
födém ítj
bfall2

tájolás

u

É
É
É''
K
K
K
D
D
D
D
D
D
DNY
DNY
NY
NY
NY
NY

[W/m2K]
0,202
0,247
0,98
0,247
2,8
2,8
0,202
0,251
0,247
2,8
0,98
2,8
0,251
2,8
0,202
0,251
2,8
0,98

. 0,183
0,194
0,336

AU*+L
A
Ao
[m2]
[m2]
[W/K]
25,6 5,1621
50,0
12,34
31,l 28,874
24,9
43,6 10,767
20,I 49,264
16,1
3,7 10,416
1, 1
32,1 6,4771
15,7
3,947,"
25,8 6,3714
2,1 5,1406
1,7
25,l 23,257
20,0
2,5
7,056
0,8
8,4 2,1172
3,6
1,1
10,15
15,9 3,2088
39,1 9,8053
5,8 14,075
4,6
2,5 2,4696
0,8
278,1 112,04
113,6
21,21
278,l . 45,387
113,6 19,661
8,0 1,5883

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)
e:

0.75

A:

1143.9 m2
1220.8 m3

V:
A/V:
Q,d+QM
D\U + Il'P:

0.937 m2/m3
(6430 + 0) * 0,75 = 4822kWh/a

(Sugárzás hasznosítási tényező)
(Fűtött

épület(rész) térfogatot határoló összfelület)

(Fűtött épület(rész) térfogat)
(Felület-térfogat arány)
(Sugárzási hőnyereség)

411.4 W/K

q = [D\.U + Il'P- (Q,d + 0.sid)/72]N = (411,4 -4822 / 72)/ 1220,82
q:
0.282 W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax:
0.332 W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel.

WinWatt gólya 7.13 (2014. 5. 21.)Copyright © BausoftPécsvárad Kft.

http://\V\V\V.bausoft.hu

0.

Energetikai

minőségtanúsítvány

7

•'

Energia igény tervezési adatok
Épületrész' .·Típusa •.'··
neve
Lakóépillet
Rendelő
Egyéb
Rendelő!
Ügyeleti ren Egyéb

AN
%
'lHMV
Evii,n
v
n nnyár
[m2] [W/m2] · [kWhfm2a] [kWh/m2a] [ml] [l/h) [l/h)
0,0
5,0
30,0
0,0
0 0,5 3,0
5,0
9,0
11,0
736 0,5 6,0
247,l
9,0
11,0
485 0,5 6,0
144,7
5,0

.„

Fajlagos értékekből számolt igények

\

Qb = :rAN'lb:

1959 W

(Belső hőnyereségek

IBvil,n = IAJ>llvu,n:

4309 kWh/a

(Világítás éves nettó energia igénye)

QHMV = :rAN'JHMV:
Váu=LVn:

3525 kWh/a
485.2 m3/h

(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)

3

VLT=D/nLT*ZL'l/Z;,:
Vinf= LVn;n/(1-2{;p'Z;,):
Vdt = r(Vátl + VL']{l-TJ) + V;ni):

(Levegő

térfogatáram a használati

37.5 m3/h

(Levegő

térfogatáram a használati időn kívül)

3

560.2 m3/h

LVinr,F:

(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)

250.0 m /h
560.2 m /h
7324.9 m3/h

V nyár =:= Dl"nyar:

összege)

-OW

pLT,f.:

ow

pLT:

időben)

(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. klilönbséghez.)
(Levegő

térfogatáram nyáron)

(Fűtéssel felmelegítendő levegő

térfogatáram)

(Légtechnikával bevitt, a fűtési hőigényt csökkentő telj.)
(Léghevítö n7ttó teljesítmény igénye)

Épületrészek adatai
Épületrész
neve
Rendelői

Ügyeleti ren
Fűtés éves

:rAU+Il'P
[W/K]
205,4
206,0

V
q
Aq,
[ml] [W/mlK] [0 C]
[kWh/a]
10099
736
0,136
11,8
4701
485
0,324
7,5

4

Qso+Qsrn
0,75
0,75

[

0

H

C] [hK/a)
22,0 75551
22,0 86083

Zf
qF
Qf
[h/a) [MWh/a] [kWh/m2a]
9,58
38,77
3883
14,94
103,27
5249

nettó hőenergia igényének meghatározása

Qp =LQi,; = 24,52 MWh/a
62.59 kWb/m 2a (Fűtés éves fajlagos nettó höenergiaigénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
Ali,nyár = (Qsdnyfil + Q,) f (IAU + Il'P + 0,35Vnyár) .
Afi,nyár = (3995 + 1958,55)/ (411,4 + 0,35
Afi, 0yinnax:

* 7324,92) = 2.0 °C

3.0 °C

(A nyári felmelegedés elfogadható értéke)

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.
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Fűtési

•'

8

re1,1dszer

AN;

247.l m2

qf

38.77 kWh/m a (afiítésfajlagos nettó hőenergia igénye)

(a rendszer alapteriilete)
2

Fűtött téren belül

Of

elhelyezett kondenzációs olaj-vagy gázkazán
l.00
(földgáz) '

Ck:

l.Ol

(a hőtermelő teljesítménytényezője)

0.53 kWh/m2a (segédenergia igény)
Kétcsöves radiátoros és beágyazott' fűtés, tennosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv
. qf,h;
3 .30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Elosztó vezetékek a fiítött téren belül, vízhőmérséklet 70/55
qr,v:
2.20 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 15 K
EFsz'
0.80 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energiaigénye)
Tárolási veszteség nincs
qr,t=
0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
,,
0.00 kWh/m2a
EF = (<Jf+ qf,h + qf,v + qr,~E(Ckcxt,eO +(~sz+ EFT + ~.vl"v
EF= (38,77 + 3,3 + 2,2 + 0) * 1,01 + (0,8 + O+ 0,53) * 2,5 =48.04 kWh/m2a
Melegvíz-termelő

AN;
qHMV;

rendszer

247.l m2

(arendszeralapteriilete)
2

9.00 kWh/m a (a melegvíz készítés nettó energiaigénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
"m.rv'
2.50
(elektromos áram)
Ck:
· Ek:

l.00

(a hőtermelő teljesítménytényezője)

0.00 kWh/rri2a (segédenergia igény)

Elosztóvezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
qHMV,v'
10.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
Ec:

0.00 kWhlm2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler
qHMVi
8.00 %
(a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)
EHMV = qHMV<l + qHMy/100 + ~,1100)L(Ckcxt,01JMV) + (E'c + ~)Oy
E11Mv= 9 * (l + 0,1+0,08) * 2,5 + (O+O) * 2,5 =26.55kWh/m2a
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Légtechnikai rendszer
ALT:
AR:

.. 84.0 m2
84.0 m2

„..

(a rendszer alapterülete)
(a rendszer jellemző alapterülete)

Oínf

1.00 1/h

(Légcsereszám a használati

időben)

q.so 1/h

(Légcsereszám a használati

időn kívül)

3

250.0 m /h

VLT=Vf'i,y.

T],:

70.0%

ZLT/~:

(Levegő térfogatáram a használati időben)
\
(Légtechnikai rendszer hővisszanyerőjének hatásfoka)

(Üzemidő arány (csak hővisszanyerő))

1.000

20 °C alatti befúvási hőmérséklet
fLT,sz'
0.00 %
(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
VLT'

11vent=

Za,LT'

(a levegő térfogatárama)

3

250.0 m /h
150 Pa

(a rendszer áramlási ellenállása)

40.0 %

(a ventilátor összhatásfoka)
(a légtechnikai rendszer egész évi működési ideje)

2086 h

Event = VLiAPL1"3600/r]ven.Za,LT/!000
E.ent= 250 * 150 / 3600 / 0,4

* 2085,7 /1000

= 54,315 kWh/a

,'
2

ELT= (0 * (1+O)+0/ 84) * 0+((54,315 +O)/ 84+ 0 * 0) * 2,5=1.62 kWh/m a
Hűtési

Ahü:

rendszer
2

(a rendszer alapterülete)

2

247.1 m

AR:

44.0 m

(a rendszer jellemző alapterülete)

Qhű,n:

1000 kWh/a

(a gépi hűtés éves nettó energiaigénye)

zhü'
vhü'

(a hűtési idény hossza)

600 h
3

5500.0 m /h

VRV hűtő rendszer
ef
2.50
Ck:
%,v:

(a levegő térfogatárama)

(elektromos áram)

(a hűtőgép teljesítménytényezője)
2
0.00 kWh/m a (segédenergia igény)

0.17

0 Pa
50.0 %

(a rendszer áramlási ellenállása)
(a ventilátor összhatásfoka)

Event = VL1il.PL-r'36001r]vent2a,LT/l OOO
Event = 5500 * 0 I 3600 I 0,5

* 600 / 1OOO

= 0 kWh/a

helyiségenkénti szabályozás
fhü,sz'
5.00 %
(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Ehü = (Qho,n(l + ~>ű,szl + ~ű,v)/AN*LCic"k"bü + <E.ent + ~ű,s + ~ü,kzhü)ey/Ai;

Ehű= (1000 * (1+0,05) + 0)/ 247,1

* 0,415 +.(O+ 0 + 0 * 600)/ 247,1 * 2,5=1.76 kWh/m2a
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Világításb:endszer

'247.1 m2

AN:
u:

"··

(arendszeralapterülete)
(a világítás korrekciós szorzója)

0.90

E.,,, = {lliyj,,,/t\i)uey
Evn = 11 • 0,9 • 2,5 = 24. 75 kWhlm 2a "
Fűtési

rendszer
144.7 m2

AN:
qf

103.27 kWh/m a (af'.Ítésfajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren

e1<

(a rendszer alapterülete)
2

belül elhelyezett kondenzációs olaj-vagy gázkazán
1.00
(földgáz)
(a hőtermelő teljesítménytényezője)

1.01
qk,v:

2

0.67 kWhlm a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott f'útés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv -.
qf,h:
3.30 kWhlm2a ·(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Elosztóvezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70155
•
qf,v'
2.50 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 15 K
Epsz'
1.27 kWhlm2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Tárolási vesZte$ég nincs
qr.•
0.00 kWhlm2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT:

0.00 kWhlm2a

EF= (103,27 + 3,3 + 2,5 + 0) * 1,01 + (1,27 + O+ 0,67) * 2,5=115.01 kWhlm 2 a
Melegvíz-termelő

AN:
qHMv:

rendszer

144.7 m2

(a rendszer alapterülete)

9.00 kWh!m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
em,.IV:
1.80
(csúcson kívüli elektromos áram)
~:

Ek:

(a hőtermelő teljesítménytényezője)

1.00
2

0.00 kWhlm a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
qm,.IV,v'
10.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
Ec:

0.00 kWhlm2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler
qm.IV,t'
10.00 %
(amelegvíz tárolás fajlagos vesztesége)
Em.IV = qHMy(l + ~,/l 00 + ~/1 OO)I(C1Clt<"IJMv) + (Ec + ~"v
Emw= 9 * (1+0,1+0,1) • 1,8 +(O+O) * 2,5=19.44 kWblm2a
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Energetikai minőségtanúsítvány

Hűtési r~ndszer
Aha:
Í44.7 m2

„ __

ll

(a rendszer alapterülete)

500 kWh/a

(a gépi hűtés éves nettó energiaigénye)

600 h

(a hűtési idény hossza)
(a levegő ~rfogatárama)

VRV hütö rendszer
ep
2.50

G.o:

(elektromos áram)
(a hütőgép teljesítménytényezöje)

0.17
2

0.00 kWh/m a (segédenergia igény)
0 Pa
50.0 %

'flvent'.

(a rendszer áramlási ellenállása)
(a ventilátor összhatásfoka)

Event = VL'rApL'I/3600/r\ven.Za,LT/1 OOO
Event = 2000 * 0 / 3600 I 0,5

* 600 / 1OOO =

0 kWh/a

helyiségenkénti szabályozás
fhű,sz'
5.00 %
(a teljesítmény és a hőigény illesztéséne).< pontatlansága miatti veszteség)
Ehü = (Qhü,n(l + fhü.szl + Oitü,vl/AN*ICic<XiA.a + <Event + &iü,s + Oitü.kzhű)e,/J\i;
Ehü = (500

* (1+0,05) + 0) I 144,7 * 0,415 + (0 + 0 + 0 * 600)/ 144,7*2,5=1.51 kWh/m2a

Világítási rendszer
AN:

u:

2

144.7 m
0.90

(a rendszer alapterülete)
(a világítás korrekciós szorzója)

Evil = (IBvi!,d~
E,,;1 = 11

* 0,9 * 2,5 = 24. 75 kWh/m2a

WinWatt gólya 7.13 (2014. 5. 21.) Copyright© Bausoft:Pécsvárad Kft.

http://w\V\v.bausoft.hu

Energetikai minőségtanúsítvány

12

•'

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője
(r.Ap i'EF

j)~A~= (247,1 :;;2 * 48,04 kWh/rn2a+ 144,7 m2 * 1!5,01kWh/m2a)/391,7m2 =72,79 kWh/rn2a

crAHMV/EH!.rv)/AN= (247,1 m2 * 26,55 kWh/m2a + 144,7 m2 * 19,44 kWh/m2a)/391,7 m2 = 23,93 kWh/m2a
o:Avii/Evii)/AN= (247,1m2*24,75 kWh/m2a+ 144,7 m2 * 24,75 kWh/m2a)/391,7 m2 = 24,75 kWh/m2a
(r.ALT i*ELT j)/AN= (84,0 m2 * 1,62 kwl;;rn2a)/391,7 m 2 = 0,35 kWh/m2a
>

'

'\

o:Ahü/Ehü)/AN= (247,1m2*1,76 kWh/m2a+ 144,7 m2 • 1,51 kWh/m2a)/391,7 m2 = 1,67 kWh/m2a
Ep= Ep+ EHMV+ E,,il + ELT+ ili,a,+ 4 = 72,79 +23,93 + 24,75 + 0,35 + 1,67 + 0
Ep:
123.48 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
EPmax = (247,l rn2 * 132,65 kWh/m2a + 144,7 m2 * 158,75 kWh/m2a) /391,7 m2
EPmax'
142.29 kWhim2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)
Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
elektromos áram:
7.43 MWh/a
csúcs~n kívüli elektromos áram:
1.56 MWh/a
földgáz:
26.99 MWh/a
Becsült éves C02 kibocsátás:

8.76 t/a

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2015.1.1-i állapot S7Jerint készült.

aláírás
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LÉTESÍTMÉNYI FŐÖSSZESÍTŐ

1. Bontások
2. Bővítmény( fogorvosi
3. Orvosi ügyelet
4. Háziorvosi rendelők
5. Kültéri munkák
Fő út 3. összesen:

rendelők)

64,268,000

1. Felújítás, átalak. korszerűsít.
2. Kültéri munkák
Dr. Pikó Béla u. 3. összesen:

Beruházás összköltsége:
Azaz száztizenhárommillióGyomaendrőd,

1,730,000
23,000,000
12,530,000
16,910,000
10,098,000

30,705,000
11,680,000
42,385,000

113,823,000

nyolcszázhuszonhárome~er

forint

2015. 04. 29.
Hankó- Bárdi Edina

TERVEZŐI

KÖLTSÉGBECSLÉS

TÁRGY: Gyomaendrőd, orvosi rendelő épületek felújítása, átalakítása,
korszerűsítése, szükség szerinti bővítéssel..
Az árbecslés módszere: megközelítő árakkal történt, tapasztalati, gyakorlati árak
figyelembe vételével.
Megjegyzés: Az átalakítási, felújítási munkáknál nem lehetséges a pontos árbecslés,
mivel lehetnek rejtett, előre nem látható munkák.
A költségbecslés tartalmazza a 27% ÁFÁ-t
GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 3.

1./ Bontási munkák:

javasolt

lehetséges

- Magyar Vöröskereszt épületének bontása
350,000
Megjegyzés: a tetőfedő anyag helyszínen deponálva (tetőjavításhoz pótlás)
A vályog az udvaron elterítve. A betontörmelék- amennyiben alkalmas- alapba úsztatóanyagnak felhasználva) Faanyag, tűzifának felhasználható.
-Betonrámpa-és kültéri lépcső bontása,
250,000
-Pince kitakarítása (szeméttelepi lerakással)
350,000
-Beltéri bontások
150,000
-Parkoló aszfalt bontása
380,000
-Fuvarozás, rakodás, szeméttelepi lerakási díj
250,000

1./ Bontási munkák összesen:

1.730,000

2,1 Új épületrész (bővítmény)
Hagyományos szerkezetű, földszintes épület cca nettó 105m2

23,000.000

2.1 Új ép. összesen:

23.000.000

3./ Átalakítás, felújítás
A./ Orvosi ügyelet
Burkolatfelújítás, burkolás szerelő munkák miatt
250,000
Épületgépészet (fűtés, hűtés, viz, gázszer.)
4,700,000
csak fűt. felúj . radiátor- és kazán csere)
1,300,000
Épületvillamos vezetékek, berendezések bontása+ újra építése
+ villámvéd. bontás+ új ép
3,050,000
Akadálymentes vizesblokk belső átalak, felúj.
450,000
Ügyeleti autógarázs rendbetétele:
500,000
Tetőfedés átrakása (cserép megmarad), tető jav. léc+ ellenléc,
porhó elleni védelem tetőfóliával.
900,000
Bádogos munkák, (csak javítás és mázolás)
180,000
Épület homlokzati hőszigetelése 15cm vtg. Eps, 10cm Xps hőszig.
2,200,000
Szélfogó építése
1,350,000
Építési törmelék elszállítása hulladékkezelő telepre
150,000
Függesztett gipszkarton álmennyezet 22cm szálas hőszigeteléssel
1,550.000
Festés- mázolás
650,000
A./ Orvosi ügyelet felújítása összesen:
12,530,000

B./

Felnőtt

háziorvosi

rendelők

átalak. felúi.

korszerűsít.

javasolt lehetséges

Tetőfedés

1,200,000
átrakása, tető javítása, léc+ ellenléc+ tetőfólia beépítése
680,000
180,000
Bádogos szerkezetek (csak javítás és mázolás az új helyett)
Homlokzati hőszigetelés 15cm vtg EPS, 10cm XPS hőszig. lemezzel, alap
alap színnel.
1,650,000
3,200,000 1,850,000
Nyílászárók cseréje (csak homlokzati a külső, belső helyett)
Kőműves munkák, javítások (falazatok, vakolatok, falnedv. megszüntet.)
750,000
Burkolatok bontása+ új burkolás (rendelők csempeburk. nélk.) 1,950,000 1,350,000
Függesztett kazettás álmennyezet szerelése+ 22cm szálas hőszigetelés 1,350,000
Épületgépészeti munkák - bontások
- fűtés+ hűtés
- víz, szennyvíz
- belső gáz
8,200,000 3,650,000
- szellőzés
Épületvillamosság
- bontások
- beltéri vezetékek, szerelvények
- villámvédelem
- teljesítménybővítés
2, 150,000
Szobafestő- mázoló munkák
750,000
Pincefödém statikai megerősítése a pincetér felől vb. oszlop+ acélgerenda 550,000
Beltéri akadálymentesítés többletköltsége
2,200,000 1,200,000
Építési törmelék felrakása+ szállítása+ szeméttelepi lerakási díja
280,000
B./

Felnőtt

háziorvosi

rendelők

munkái összesen:

16.910,000

5./ Kültéri munkák
-Parkoló kialakítása kb. 250m 2 viacolor térburkolattal, 12cm kőzúzalékkal,
alábetonozva, szegélyekkel, csapadékvíz elvezetéssel:
4,500,000
-Háromkarú mozg. kori rámpa, lépcsők építése betonból, Viacolor járófelülettel,
bejárati teraszokkal, lépcsőkkel
3,680,000
-1db fedett kerékpártároló a 2 helyett
2,600,000 1,500,000
350,000 100,000
-Kültéri világítás (csak előkészítés)
-Árnyékoló szerkezet , polikarbonát fedéssel
850.000
-Új utcai kapu építése
480,000
0
-Külső víz, szennyvíz
350,000
5./ Kültéri munkák összesen:

10,098,000

1

GYOMAENDRŐD, DR. PIKÓ BÉLA UTCA 3.

javasolt

lehetséges

- Új tetőfedés készítés, a meglévő bontásával, léc+ ellenléc - és
tetőfólia beépítésével tetőszerkezet szükség szerinti javításával, faanyag
hozzáadásával.( bontott cserép értékesítésével) e hódfarkú,
natúr cseréppel
3,700.000
A bontott cserép értékesíthető. Bárkai Zsolt kalodába rakva 15ft/db áron
megvásárolja
3,700,000 - 400,000=o 3,300.000
Tetőfedés javítása, darabonkénti cserével
500,000
-Párkány bontása, új építése, mázolva
450,000
-Bádogos szerkezetek bontása, új építése színes alumíniumból 820,000
Csak javítás a bádogos szerkezeteknél
200,000
175,000
-Asztalos, javítási munkák, küszöbök átalakítása, stb.
-Homlokzati hőszigetelés 15cm EPS, 10cm XPS hőszig. lemezzel, alap színben,
kváderes homlokzati felülettel, alap színnel
3,600,000
-Homlokzati nyílászárók bontása
100,000
-Új homlokzati nyílászárók rétegragasztott, hossztoldás nélküli borovi
fenyőből, pácolt felülettel, 3rtg üvegezéssel, belső ablakkönyöklővel
rovarhálóval.
4,500,000
2,350,000
Alternatív tétel: homlokzati nílászárók műanyag kivitelben:
-Burkolatok bontása, új építése ( helyenként csak javít.)
2,600,000
-Függesztett, kazettás álmennyezet készítése, + 20cm szálas hőszig.
2,200,000
-Fénycsatorna beéípítése a felnőtt váróba ( 2db)
350,000
0
-Szobafestő- mázoló munkák:
1,350,000
-Javító, szerelőkőműves munkák
380,000
-Épületgépészeti munkák - bontások
- fűtés
(-hűtés)

-Épületvillamosság

(- szellőzés)
- víz, szennyvíz
- bontások
- új vezetékek, szerelvények
- új villámhárító

14,500,000 7,500,000

-Bontási anyagok járműre rakása, elszállítása, szeméttelepi lerakási díja:
- Akadálymentesítés többletköltsége
Munkák ára mindösszesen:

5.550,000
250,000
3.500,000
30,705,000

KÜLTÉRI MUNKÁK
-Lépcsők, rámpák részleges elbontása, elszáll.
-Új rámpa, lépcsők, folyosó építése
-Előtetők bontása, újak építése:
-Folyosó korlát építése:
-Új utcai kerítés - és kapu építése, régi bontásával
-Fedett kerékpártároló bontása, új építése:
-Parkoló bővítése

680,000
4,800,000
1,500,000
200,000
750,000
1,500,000
1,900,000

-Udvari térvilágltás

350,000

11,680,000

Kültéri munkák összesen:

Járulékos költségek (a gyomai és az

endrődi

munkákra összesen)

Magyar Vöröskereszt kártalanítása
Tervezői

munkák 3 fázisa, az elfogadott árajánlat alapján

Műszaki ellenőri

munkák (épltész, épületgépész, épületvillamossági)

x
4,920,000
2,000,000

Átadással kapcsolatos (radiológia, épületfeltüntetési vázrajz,
vlzvizsgálat. stb)

250,000

Járulékos munkák összesen:

7,170.000
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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

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

1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 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 okirat 2.2. 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
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetvóbe foglalásaa"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 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
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári 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.

4

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

6

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
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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.

20

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
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• 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

4

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.

5

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
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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

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

Döntési javaslat
"Városi Képtár szakalkalmazotti feladatainak ellátása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület 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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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriuma 2015. május 19.-én
megtartotta ez évben második kuratóriumi ülését, amelyen több fontos ügyben egyhangú
döntést hozott.
A legfontosabb és időben a legsürgetőbb ügy a Képtár adminisztrációs és egyéb feladatait
ellátó személy Cser Diána - aki jelenleg közmunkásként van nálunk foglalkoztatva státuszának véglegesítése volt.
Felhívjuk a Tisztelt polgármester úr és a Tisztelt Képviselő Testület figyelmét a
2/2010 (1.14.) OKM kormányrendeletre, amely előírja, hogy a muzeális intézményeknek
muzeológus végzettségű szakembert szükséges alkalmaznia.
Tekintettel arra, hogy ilyen végzettségű szakembert nem találunk és nem bírjuk megfizetni,
szükséges lenne egy a Képtár ügyeit ellátó /folyamatos adminisztráció, gyűjtemény kezelése,
kiállítások szervezése-lebonyolítása, kapcsolattartás stb„ rendkívül szerteágazó szellemi
munka/ személyre, végleges státusszal legalább napi 6 órás munkaidőben.
A Képtár több mint 20 éve áll a helyi lakosság és a turizmus rendelkezésére. Évente átlag
1OOO látogatót vonz. Gyomai és endrődi születésű művészek alkotásait hirdeti országszerte.
Egy már működő, jó nevű intézményről beszélünk. A jövőben a jelenlegi megoldást meg kell
szüntetni. Nem lehet, hogy a munkaügyi hivatal által támogatott bizonytalan kimenetelű
finanszírozása miatt, bürokratikus megoldásként vezesse bárki a képtár ügyeit.
A Kuratórium a következő kérdésben egyhangú szavazattal kéri a Polgármester urat és a
Képviselő Testület tagjait, hogy sürgősséggel tárgyalják meg és intézkedjenek Cser Diána
ügyében, mivel a Munkaügyi Hivatallal kötött szerződése 2015. augusztus 31. -el lej ár.
Tekintettel az elkövetkezendő nyári szünetre és a szűk idő intervallumra, tisztelettel kérjük
Önöket egy végleges munkahely megteremtésére.
Cser Diána kötelezettséget vállal arra, hogy megszerzi a képtárkezelői végzettséget.
Ellátja a továbbiakban is a napi dokumentációs feladatokat, kiállítások szervezésétlebonyolítását és biztosítja a Képtár nyitva tartását is.
Muzeológus szakemberrel tudunk és van is lehetőségünk szerződét kötni.
Így biztosítva van számunkra a szakmai segítség nyújtás a Képtár problémáinak a
megoldásában, továbbá megfelelünk az ide vonatkozó jogszabálynak is.

A Kuratórium nevében tisztelettel :

„

séges ~~
,·· ntés~megho:'.'

,
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Dr. Frankó Károly
kuratóriumi elnök
Gyomaendrőd,

201 5. május 21.
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Tárgy: Munkaköri véglegesítés

Kérjük a fenti érvek figyelembe vételével a mihamarabbi s
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta a döntési
javaslat elfogadását javasolja.

Döntési javaslat
"Óvodák nyári nyitva tartása - tudomásulvétel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület 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

29

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

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálati anyagának
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálati anyagának elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálati anyagának
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Helyi Esélyegyenlőségi Prograím felülvizsgálata"
30

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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.

13

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.

28

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

Integrált Településfejlesztési Stratégia - Egyetértési Nyilatkozat
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése május 26-án vette kezdetét. A
megalapozó vizsgálat anyagait a T. Testület már az áprilisi ülésén megismerte és jóváhagyta. A teljes
munkaanyagot – mely a megalapozó munkarészt valamint magát a stratégiát tartalmazza – önkormányzatunk a
kézhezvételt követően azonnal megküldte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott államigazgatási szerveknek, a környező települések
önkormányzatainak, a munkacsoport tagoknak, valamint honlapunkon elérhető, megismerhető, véleményezhető
június 26-ig:
http://www.gyomaendrod.hu/hu/integralt_telepulesfejlesztesi_strategia
(Az Önkormányzati munkacsoport jelenleg is dolgozik azon, hogy a dokumentáció a véglegesítés előtt megfelelő
formába kerüljön.)
A témával kapcsolatban 2015. június 11-én lakossági fórum is megtartásra került, ahol Torma Gyöngyi vezető
építész összefoglalta a vizsgálatot és stratégiát (a fórumon előadott prezentáció jelen előterjesztés melléklete). A
fórumon észrevételt nem tett senki.
A beérkező véleményeket iktatás után táblázatba foglaljuk, emellett a tervező részére megküldésre kerül. A
véleményekre adott tervezői válaszokat is szükséges lesz tárgyalni a T. Képviselő-testületnek, azonban azt csak a
Belügyminisztérium minőségbiztosítása alatt, illetve a végső jóváhagyás előtt lehetséges beterjeszteni.
Most a Belügyminisztérium minőségbiztosításra való benyújtásról szükséges egy egyetértési nyilatkozatot tenni,
melyet Polgármester úr ír alá a Képviselő-testület megerősítő határozata mellett. A nyilatkozatot a döntési javaslat
tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására!
Döntési javaslat
"Integrált Településfejlesztési Stratégia - Egyetértési Nyilatkozat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata - államigazgatási egyeztetési dokumentációval”, valamint a „Gyomaendrőd
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája - államigazgatási egyeztetési dokumentációval” kapcsolatban
egyetértését fejezi ki, egyben felhatalmazza a Polgármestert a Belügyminisztérium felé benyújtandó Egyetértési
nyilatkozat aláírására az alábbiak szerint:
Egyetértési Nyilatkozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről egyetértésemet fejezem ki a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOPÉMOP- ÉAOP- KDOP- KMOP- NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a
kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című
projektek keretében az integrált településfejlesztési stratégia tervezetével kapcsolatban.
A tervezet alkalmas arra, hogy Belügyminisztérium részére megfelelőségi értékelésre kerüljön a Belügyminisztérium
és az Önkormányzat között megkötött Együttműködési megállapodás 9. pontja alapján, mely szerint az
„Önkormányzat vállalja, hogy az RSZCS által összeállított és a BM számára a szakmai megfelelőség ellenőrzésére
benyújtandó településfejlesztési dokumentum tervezetről Egyetértési nyilatkozatban nyilatkozik, mellyel igazolja,
hogy az önkormányzati, illetve a partnerségben érintett résztvevők fejlesztési elképzelései – a lehetőségeknek
megfelelően – beépültek-e a dokumentumba.”.
Az egyetértési nyilatkozat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. június 25-ei Képviselő-testületi ülésére
megerősítés céljából beterjesztésre került.
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Jóváhagyó határozat száma:
Gyomaendrőd, 2015. június „

”

Toldi Balázs
polgármester
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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FENNTARTHATÓ
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A KIS- ÉS
KÖZÉPVÁROSOKBAN (FŐVÁROSI
KERÜLETEKBEN) - INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁK ELKÉSZÍTÉSE

GYOMAENDRŐD
2015.06.11.

Általános információk
Ütemezés, projektszervezet,
Munkacsoportok szerepe

PROJEKTSZERVEZET

• ITS DA Konzorcium:
• Konzorciumvezető: TRENECON COWI Kft
• Konzorciumi tag: MAPI Zrt.
• Települési szintű szakértők
• Gyomaendrőd város részéről
• Városi koordinátor
• ICS tagok
• ÖMCS tagok

A PROJEKT OUTPUTJAI - ÜTEMEZÉS

Települési számára készülő
dokumentumok
•

•

Megalapozó vizsgálat
• Helyzetfeltárás
• Helyzetelemzés
• Helyzetértékelés
Integrált Településfejlesztési Stratégia

Ütemezés
Feladatütemezés
Gyomaendrőd
Projektindító értekezlet
január 23.
1. ICS/ÖMCS/MCS megalakuló ülés
január 28.
Megalapozó vizsgálat tervező változat
március 20.
Települési véleményezés
március 31.
Vélemények átvezetése
április 6-10.
I. Workshop/MCS ülések
március 12
II. Workshop/MCS ülések
április közepe
ITS kiegészítése észrevételekkel:
április 30.
Államig. Szerveknek egyeztetési levélben ITS
elküldése:
május 26.
Államig. Szervek véleményezése
június 15.
Vélemények átvezetése
június 22.
BM-nek ITS elküldése:
június 26.
BM véleményezett ITS testületi elfogadása,
majd honlapon közzététele partnerségi
szabályzat szerint
nyár-szeptember
Elfogadásról és honlapon történő közzétételről elfogadást
polg.-i értesítés a partnerségben résztvevőknek követő 5 napon
és az állami főépítésznek
belül

AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS)

•
•
•
•
•

a városi önkormányzat által elkészítendő,
fejlesztési szemléletű,
középtávot (7-8 év) átfogó dokumentum,
mely főként az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott források
felhasználását készíti elő és
melynek eredményeként jelentős beruházások valósulhatnak meg.

MIÉRT SZÜKSÉGES ITS-T KÉSZÍTENI?

•
•
•
•

Ebben a dokumentumban tudja a város strukturáltan összegyűjteni és
bemutatni a fejlesztési elképzeléseit
Jogszabály írja elő (314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet)
A Belügyminisztérium forrást és szakértői támogatást biztosít a
kidolgozásra
Ez a dokumentum jelenti az első lépést az EU forrásokhoz történő
hozzáféréshez

MIKOR EREDMÉNYES AZ ITS?

•

•
•
•
•

•

hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető
legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a
2014 – 2020 időszakban
olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb
mértékben tudják támogatni az EU Strukturális és Beruházási alapjai
a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része
megvalósul a 2014. évet követő időszakban
az ITS a város működésének különböző szereplői közötti
kommunikáció eszközévé válik
hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési
tevékenységek egymással térben és időben összehangoltan
valósuljanak meg
a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra
befektetéseit is.

A megalapozó vizsgálat
eredményei

Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák

ERŐSSÉGEK

Kossuth-díjasok lakosságszámhoz mért aránya magas

LEHETŐSÉGEK
aktív népesség megtartása ezt segítő társadalompolitikai
intézkedések révén
2014-2020 között az EU gazdaságfejlesztési és
foglalkoztatást elősegítő támogatások lehívása
közmunkaprogram hatékonyságának erősítése
támogatott képzési lehetőségek
országosan és megyei szinten is csökkenő munkanélküliség
munkaerő-piaci alapon nyugvó szakképzés

GYENGESÉGEK

alacsony születésszám
megyei átlagnál is jelentősen nagyobb mértékben
öregedő lakosság
fiatal, magasan képzett munkavállalók elvándorlása
az alacsony státuszú lakosság aránya folyamatosan
növekszik

VESZÉLYEK

a népesség tovább öregszik
agyelszívás fennmaradása
alacsony státuszú lakosság számának és arányának
további növekedése

Települési közösség

ERŐSSÉGEK

számos, Önkormányzattal együttműködő civil
szervezet
lokálpatriotizmus

LEHETŐSÉGEK

civil szervezetek növekvő aktivitása
a lakosság összetétele sokszínű

GYENGESÉGEK

a gyomai és az endrődi lakosság elkülönülése
alacsony státuszú lakosság aránya növekszik

VESZÉLYEK

fennmarad az endrődi-gyomai elkülönülés
etnikai konfliktusok kiéleződése
a lakosság összetétele sokszínű

Intézmény-rendszer

ERŐSSÉGEK

csaknem
valamennyi
városi
funkció
megtalálható
a
közfoglalkoztatás
keretein
belül
értékteremtő munka folyik
közfoglalkoztatáson belüli felnőttképzés

LEHETŐSÉGEK

Uniós
pályázati
lehetőségek
a
közszolgáltatások, közösségépítés területén
megújuló energiák használatának növekvő
volumene (hatékonyabb (olcsóbb) intézményi
működtetést eredményez)
hiányzó funkciók kialakítása

GYENGESÉGEK

elmaradt akadálymentesítés
helyi védett épületben működő intézmények
fenntartása többletköltséget jelent

VESZÉLYEK

ellátásra, gondozásra szoruló idősek, növekvő
száma (kapacitáshiányok)
elmaradó fejlesztési lehetőségek

Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya

ERŐSSÉGEK

megindult az IPA és az IFA növekedése
értékteremtő közfoglalkoztatás

LEHETŐSÉGEK

önkormányzatok számára új pályázati
lehetőségek
más megyei, illetve a régióban található
települések önkormányzataival való közös
gazdálkodási, költségvetési együttműködés
bizonyos közös érdekek, célok elérése
végett (pl: közös pályázat)

GYENGESÉGEK

szociális ágazat túlterheltsége
a gazdasági környezet nem stabil

VESZÉLYEK

önkormányzatok önállósága tovább
gyengül
helyi adóbevétel nem nő tovább
minden önkormányzati tevékenység
tartalék nélkül működik

Gazdaság szerkezet és dinamika
ERŐSSÉGEK
Ipari Parkban van szabad terület
nagy hagyománnyal rendelkező szántóföldi
növénytermesztés és állattartás
magas minőségű szántók
öntözésre alkalmas vizek
Uniós forrásból a helyi gazdák fejlesztései
(korszerű géppark kialakítása)
a turizmusnak a városban betöltött
településfejlesztő szerepe
LEHETŐSÉGEK
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos EU-s pályázati
lehetőségek (2014-2020)
megújuló energiaforrások kihasználásának
lehetőségei
helyi specifikumok, kézműves termékek,
hungarikumok iránt megnő az érdeklődés
öntözési lehetőségek szélesítése
Uniós forrásból a helyi gazdák fejlesztései (korszerű
géppark kialakítása)
turizmus globális erősödése
együttműködés a Körös-Maros nemzeti Parkkal

GYENGESÉGEK

K+F szektor csaknem teljes hiánya
mikro- és kisvállalkozások nem elég tőkeerősek
hagyományos iparágak megszűntek vagy jelentős
mértékben visszafejlődtek (nyomdaipar, cipőipar)
a város természeti, kulturális értékeinek a helyi
turizmusban való „kamatoztatás” hiánya

VESZÉLYEK

földrajzi, közlekedési kirekesztődés
elmaradó közlekedési fejlesztések
nemzetközi válságok ismételt megjelenése
a helyi specifikumok jó marketing nélkül
eladhatatlanok
a turisztikai lehetőségek kihasználása elmarad

Épített környezet (épített örökség is)

ERŐSSÉGEK

számos helyi védett érték és ehhez
kapcsolódó rendelet
műemlékek megléte és kihasználtsága
nagyméretű lakótelkek

LEHETŐSÉGEK

intézmények korszerűsítése
illeszkedési szabályok fokozott
érvényesítése
pályázati lehetőségek kihasználása
Liget Fürdő és kapcsolódó
szállásférőhelyek fejlesztése

GYENGESÉGEK

lakótelepek felújítási deficitje
a főutca beépítésében megjelent sebhelyek
még ma is kialakulatlan Endrőd és Gyoma
fizikális összeépítése
kétpólusú város
sok üresen álló épület

VESZÉLYEK

utcaképi sebek növekvő száma
eltűnő helyi értékek

Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
ERŐSSÉGEK
Országos közúthálózaton főúti kapcsolattal rendelkezik,
mely biztosítja az országos és a térségi közúti
kapcsolatait
vasúthálózati szempontból előnyös helyzet
megfelelő a helyi, városi úthálózat szerkezete;
megfelelő autóbuszos ellátottság, kedvező külső vasúti
kapcsolatok
magas a kerékpárosok részaránya a helyi forgalomban,
közlekedési feltételeik jellemzően jók, ami segít a helyi
gépjárműforgalom mérsékelten tartásában is
a településen az áruszállítás kérdésköre nem jelent
komoly problémát
a város vasúti csomópont

LEHETŐSÉGEK
a regionális trendek alapján a gépjármű ellátottság és a forgalom drasztikus
növekedése nem lesz jellemző a városra
az országos közúthálózat lokális fejlesztése / felújítása (település – települési
útkategória cél) javítja a város külső kapcsolatait
az országos forgalom igényei szerint épült közlekedési területek városi
igényeknek megfelelő átalakítása a főúti elkerülő megvalósítását követően
a kerékpárutak és -tárolók bővítése
a térségi kerékpárút hálózat részeként a szomszédos településekig illetve
turisztikai, természeti szempontból érdekesebb területekkel való összefüggő
kiépítés, a kerékpáros turizmus erősödése
erősödő mikrotérségi, kistérségi, szerepkör
uniós pályázati lehetőségek
iparvágány létesítése
helyi járatrendszer bővítése

GYENGESÉGEK
a települési elkerülő főútszakasz hiánya
a földrajzi elhelyezkedés miatt a fő közlekedési áramlatokból való kiesés
a külterület úthálózata nagyrészt burkolatlan, a belterületi burkolt utak minősége
sok helyen rossz, a kiépítetlen belterületi utak állapota időjárás függő, a
városkörnyék országos alsórendű útjainak állapota kedvezőtlen
egyes belterületi közúti csomópontok, gyalogos / kerékpáros keresztezések
forgalmi, közlekedésbiztonsági szempontból fejlesztésre szorulnak, kiemelten az
országos utakon
az ipari park megközelítése nagyobb részt a város főutcáján keresztül lehetséges
a regionális kerékpáros infrastruktúra még nem készült el, ami a városkörnyék
kerékpározhatóságára és a turizmusra van elsősorban negatív hatással
a járdák kiépítettsége és állapota helyenként rossz
a vasútállomás, és az utasforgalmi létesítmények műszaki állapota nem felel meg
a kor elvárásainak
bizonyos autóbuszmegállók kiépítettsége, felszereltsége (pl. utasvárók hiánya)
gyenge, kevéssé vonzó, a megállóhelyek további fejlesztésre szorulnak
Gyalogos és kerékpáros közlekedést jobban segítő műtárgyak, utcabútorok
hiánya
kevés a parkolóhely
az ENCI-nél az álló kamionforgalom akadályozza a közúti közlekedést

VESZÉLYEK
a meglévő átmenő közúti közlekedési infrastruktúrán a forgalom, ezáltal a
baleseti veszélyeztetettség és a környezetszennyezés növekedése
az állami közútkezelő forráshiánya miatt a fenntartási tevékenységek és a
fejlesztések csúszása
a közösségi közlekedés az állami szolgáltatóktól függ, a közlekedés
finanszírozásának bizonytalanságai kihathatnak a tömegközlekedési
szolgáltatásokra (volán és vasút is)
a növekvő közúti forgalom miatt csökken a kerékpározási kedv és növekvő
parkolási problémák jelentkeznek
a pályázatokhoz szükséges önrész hiánya
a 46-os út elkerülő szakasza nincs benne az OTRT-ben

Táji és természeti adottságok

ERŐSSÉGEK

holtág-rendszer
védett gyepek
magas napfénytartam
termálvízkészlet
védett vagy oltalom alatt álló növény- és
állatfajok

LEHETŐSÉGEK

termálvíz többcélú hasznosítása
védett területek látogathatósága, beépülés
a turisztikai kínálatba
szabadstrandok fejlesztése
ökoturizmus bővítése
vízi közlekedés lehetőségének kialakítása

GYENGESÉGEK

árvízveszély
egyenetlen csapadékeloszlás

VESZÉLYEK

tájidegen mezőgazdasági kultúrák
fennmaradása
tájidegen fafajták megmaradása, telepítése
holtágak elszennyeződése, túlterhelése
a termálvíz kitermelésében és
kihasználásában jelentkező akadályok
más területekről származó szennyeződések
kihatása a helyi természeti környezetre

Zöldfelületek

ERŐSSÉGEK

a holtág-rendszer a teljes belterületen
végigvonul
számos helyi védett érték

LEHETŐSÉGEK

tudatos hálózatépítés
új területek kialakítása

GYENGESÉGEK

tudatos fejlesztés hiánya
hálózatok összekapcsolása elmaradt
(utcafásítás)
területileg is hiányzó kiépítés (pl. az új
városközpontban)

VESZÉLYEK

holtágak „túlhasználata”

Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság

ERŐSSÉGEK

termálvízkészlet jelenléte
élővíz jelenléte
környezetvédelem iránt elkötelezett helyi
civil egyesületek és csoportok jelenléte
a helyi TDM szervezet „zöld” arculata és
magatartása
a környezettudatosság és a
környezetvédelmi magatartás iránti
növekvő helyi igény
LEHETŐSÉGEK

termálvíz többcélú hasznosítása
megújuló energiák felhasználásának
kiszélesítése (adottságok miatt elsősorban
napenergia)
helyi környezetvédelmi akciók fokozódása
a környezetvédelmi tevékenységeket és a
környezettudatosságot erősítő
kezdeményezések, pályázatok

GYENGESÉGEK

vizeket veszélyeztető szennyezőforrások
megújuló energiák használata elenyésző
energetikai szempontból korszerűtlen
lakásállomány
a természeti környezet elmaradó
„karbantartása”

VESZÉLYEK

a megújuló energiaforrásokat továbbra is
főleg az Önkormányzat használja a magas
beruházási költségek miatt

Közművek és elektronikus hírközlés

ERŐSSÉGEK

korszerűsített szennyvíztisztító
helyi hulladéklerakó
egészséges ivóvíz
mobilellátás teljes lefedettségű

LEHETŐSÉGEK

szennyvízcsatorna teljes kiépítése
pályázati források kihasználása
üdülőterületi hálózatok kialakítása

GYENGESÉGEK

hiányos hálózatok (szennyvíz és
csapadékvíz, kábelhálózat)
internet szolgáltató monopolhelyzete

VESZÉLYEK

pályázati lehetőségek elmaradnak
hálózatfejlesztéssel párhuzamosan
nem nő a rákötések száma

SZEGREGÁTUMOK
1. „CIGÁNYVÁROS”

SZEGREGÁTUMOK
2. NAGYLAPOS

SZEGREGÁTUMOK
3. ÖREGSZŐLŐ

SZEGREGÁTUMOK
4. KOCSORHEGY

SZEGREGÁTUMOK
5. BÁNOMKERT

BÉKÉS MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ,
2014

BÉKÉS MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM
2014-2020

Gazdaságfejlesztési
részprogramok

komplex
vállalkozásfejlesztési
projektcsomag

Járás-fejlesztési
részprogramok

Békés járás részprogramja

Ágazati fejlesztési
programok

komplex termálvíz hasznosítási
projektcsomag

Békéscsabai járás részprogramja
integrált beszállítói rendszer
fejlesztése projektcsomag

komplex agrárfejlesztési
projektcsomag

Gyomaendrődi járás részprogramja
Gyulai járás részprogramja
Mezőkovácsházai járás
részprogramja

komplex turizmusfejlesztési
projektcsomag

komplex humán erőforrásfejlesztés
projektcsomag

integrált fenntarthatóság fejlesztési
projektcsomag

komplex logisztikai rendszer
fejlesztése projektcsomag

Orosházi járás részprogramja
Sarkadi járás részprogramja

integrált társadalmi felzárkóztatási
projektcsomag

Szarvasi járás részprogramja
Békéscsaba gazdaságfejlesztési
projektcsomag ja

Szeghalmi járás részprogramja

komlpex halgazdálkodási rendszer
kialakítási projektcsomag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, 2008

Gyomaendrőd Város
középtávú városi céljainak
meghatározása

GYOMAENDRŐD VÁROS JÖVŐKÉPE

„A város népességmegtartó erejének növelése a
lakosság életkörülményének, életszínvonalának
javításával, a kulturális és természeti értékek,
különösen a holtág-rendszer megőrzését szem előtt
tartó stabil gazdasági háttérben.”

GYOMAENDRŐD VÁROS ÁTFOGÓ CÉLJAI

A helyi gazdaság versenyképességének
fokozása, értékteremtő foglalkoztatás
és az aktivitás növelése.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÁTFOGÓ CÉLJAI

A lakosság életkörülményeinek javítása, a
meglevő társadalmi különbségek csökkentése.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÁTFOGÓ CÉLJAI

A természeti környezet megőrzése,
a környezettudatosság fejlesztése,
az energiahatékonyság javítása.

GYOMAENDRŐD VÁROS TEMATIKUS CÉLJAI

A helyi gazdaság infrastrukturális környezetének
fejlesztése, a makroszintű közlekedési
kapcsolatok kialakítása, a mezőgazdaság
fejlesztése öntözési lehetőség kialakításával

GYOMAENDRŐD VÁROS TEMATIKUS CÉLJAI

A turizmus fejlesztése a helyi egyedi adottságok
kínálta lehetőségek kihasználásával

GYOMAENDRŐD VÁROS TEMATIKUS CÉLJAI

Népességmegtartó képesség javítása és az
elöregedés folyamatának megállítása
az életkörülmények és életkilátások javításával;
a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése,
megszüntetése

GYOMAENDRŐD VÁROS TEMATIKUS CÉLJAI

Fenntartható, élhető, minőségi környezet
kialakítása, energiafelhasználás racionalizálása,
a megújuló energiák fokozatos elterjesztése

VÁROSRÉSZEK - AKCIÓTERÜLETEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Endrődi városrész
Besenyszeg-Magtárlapos
Gyomai városrész
Nagylapos
Öregszőlő
Külterület – Észak
Külterület - Dél

ENDRŐDI VÁROSRÉSZ

Alközponti funkció megerősítése párhuzamosan
a településkép javításával párhuzamosan
Alközponti funkció erősítése, intézmények korszerűsítése
Infrastrukturális ellátottság teljes kiépítése
Turisztikai potenciál fejlesztése
Városközpont rehabilitációja

BESENYSZEG-MAGTÁRLAPOS

Teljes városi szövet kiépítése turisztikai,
gazdasági fejlesztéssel
Gazdasági területek komplex fejlesztése
Teljes városszövet kialakítása, azaz a két egykor önálló település
összeépítése
Turisztikai potenciál fejlesztése
Megújuló energiák hasznosítása

GYOMAI VÁROSRÉSZ

Intézmények fejlesztése
a környezetük revitalizációjával együtt
Intézmények komplex energetikai fejlesztése
Turisztikai potenciál fejlesztése
Közúti közlekedés komplex fejlesztése
Városközpont rehabilitációja

NAGYLAPOS VÁROSRÉSZ

Szociális városrehabilitáció
Infrastruktúra fejlesztése
Szociális ellátó funkció létrehozása

ÖREGSZŐLŐ

Szociális városrehabilitáció
Szociális városrehabilitáció
Infrastrukturális fejlesztés

ÉSZAKI KÜLTERÜLET

Turisztikai kínálat fejlesztése
a természeti értékek megőrzésével
Turisztikai kínálat komplex fejlesztése
Infrastrukturális ellátás kiterjesztése

DÉLI KÜLTERÜLET

Mezőgazdasági termelés feltételrendszerének javítása
Öntözési lehetőség kiépítése

AKCIÓTERÜLETEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fűzfás-zug és a Városháza környezete
Endrődi városközpont
Gyomai városközpont
Ipari Park
„Cigányváros”
Nagylapos
Öregszőlő

1-ES SZÁMÚ AKCIÓTERÜLET
FŰZFÁS-ZUG ÉS A VÁROSHÁZA KÖRNYEZETE

vonalas infrastruktúra kiépítése (közművek,
közút)
sport és szabadidős létesítmények
vállalkozók által szolgáltatások kiépítése
D-i területen szolgáltatások kiépítése
A Városháza környezetének zöldfelületi
rendezése
intézmények számára kedvező helyszín
termálvíz hőhasznosítása

2-ES SZÁMÚ AKCIÓTERÜLET
ENDRŐDI VÁROSKÖZPONT

Városi alközpont rehabilitációja
Az egykori településközpont közösségi
épületeinek
külső-belső
megújítása,
közlekedési
területek
(gyalogosok,
kerékpárosok és járművek által használt)
korszerűsítése, zöldfelületek megújítása.

3-AS SZÁMÚ AKCIÓTERÜLET
GYOMAI VÁROSKÖZPONT

Gyomai városi alközpont rehabilitációja
Az
egykori
településközpont
közösségi
épületeinek külső-belső megújítása, közlekedési
területek (gyalogosok, kerékpárosok és járművek
által használt) korszerűsítése, zöldfelületek
megújítása.

4-ES SZÁMÚ AKCIÓTERÜLET
IPARI PARK

Ipari Park területének felhasználása
A 3. számú kulcsprojekt megvalósítása mellett,
részben azzal párhuzamosan Vállalkozások által
megvalósítandó beruházások (részben építés,
részben
eszközbeszerzés
(többlet
és/vagy
modernizáció).

5-ÖS SZÁMÚ AKCIÓTERÜLET
”CIGÁNYVÁROS”

„Cigányváros” területén szociális
városrehabilitáció
A terület közterületeinek rendezése, funkciók
létrehozásával
(játszótér,
sportolási
célú
berendezések – szabadtéri fittness, kosárlabda,
asztalitenisz – ). Bérlakások kialakítása az
üresen álló ingatlanokon, a további épületek
rendbetétele. Szolgáltatóház építése.

6-OS SZÁMÚ AKCIÓTERÜLET
NAGYLAPOS

Nagylapos területén szociális
városrehabilitáció
Hiányzó infrastruktúra kiépítése (szennyvíz,
útburkolatok, internet, kábel tv), közösségi terek
fejlesztése, alapellátás bővítése.

7-ES SZÁMÚ AKCIÓTERÜLET
ÖREGSZŐLŐ

Öregszőlő területén szociális
városrehabilitáció
Hiányzó infrastruktúra kiépítése (víz, szennyvíz,
gáz, útburkolatok, internet, kábel tv), közösségi
terek fejlesztése

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

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

Zöldpark Kft. évközi gazdálkodási beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Zöldpark Kft. az éves munkatervnek megfelelően elkészítette az évközi gazdálkodási beszámolóját.
A 2015. év 1 – 4 hónap gazdálkodása stabil, összességében 47 eFt eredmény mutatkozik.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

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

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a Zöldpark Kft. 2015. évi 1 – 4 hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Zöldpart? KFT
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2

2015. 1- 4 havi gazdálkodásról szóló
beszámoló

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő

Testülete

Gyomaendrőd

Selyem u 142
5500

Tisztelt Képviselő Testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által elfogadott 2015. évi költségvetési rendeletben

meghatározta a feladatellátás Önkormányzati támogatásának összegét:
Zöldterület gazdálkodás :
Holtág-kezelés:
Sportcsarnok működtetésének támogatása:
Hivatal takarítás:
Oktatási Intézmények tech. bére és járuléka :

19 .OOO e /Ft
2 .OOO e /Ft
6 .OOO e /Ft
4. 572 e/Ft
tényleges számfejtés alapján

Létszámalakulás:

Teljes munkaidős fizikai dolgozó: 26 fő
ebből: 3 fő zöldterület gazdálkodás területén foglalkoztatott
2 fő sportcsarnok gondnok
2 fő hivataltakarító
18 fő oktatásban foglalkoztatott
1 fő holtágak kezlése
Teljes munkaidős szellemi dolgozó: 2 fő
1 fő ügyintéző
1 fő üzemeltetési szolgáltatás irányító
Részmunkaidős fizikai dolgozó: 5 fő
ebből: 1 fő holtágkezeléssel megbízott
1 fő hivataltakarító
3 fő oktatásban foglalkoztatott
Egyéb állományba nem tartozók: (FB Tagok) : 3 fő
Működés:

A Kft feladatait támogatás folyósításának felhasználásával végzi. A támogatás havi egyenlő
részletekben érkezik, kivéve az oktatási intézmények személyi jellegű ráfordítása, amit a
számfejtést követően, a kifizetéssel egyezően utalnak.

A zöldterület kezelés során az Önkormányzat Képviselő Testülete által előírt kötelező
feladatok és az egyéb területek rendszeres karbantartását közmunkások bevonásával végeztük.
Kisgéppel

történő fűnyírás kiegészítő

kézi

fűkaszálással,

és a kaszálék összegyűjtése

akadályoztatott parkosított területen az alábbi részletezés szerint.
---·--··
Megnevezés
Terület ha alkalom
. ·-----Kner tér
0.1600
2
----Szabadság tér központi rész
0.2662
2
2
Református templom, iskola melletti rész
0.2390
-------- - - Sportcsarnok melletti terület
0.0840
1
-Hősök útja (Fő út-Kossuth-Rákóczi út között)
0.0804
2
--------flő út (Hősök útja- Kodály Z utca: az út és az ingatlanok előtti
0.4970
1
zöldterület, valamint a kerékpárút melletti zöldfelület a belvízelvezető
csatorna és a közút között
0.1092
2
1919-es emlékmű körüli zöldfelület
0.3236
2
Kolmann ltp. Előtti zöldterület
-----------·--Bajcsy-Zs. út-Fő út közlekedési csomópont
0.0853
2
1
Kossuth L. utca (Pásztor J. út-vasútállomás közötti területen a járda és a 0.2042
közút között)
- --Vasútállomás előtti park
0.1956
1
---- - - - - - - -------·-·-------- ....„------·-Pásztor J. út /Fő út-Kossuth/
0.0473
1
---1
Pásztor J. tér
10.0782
23.700
----~--~-

Kisgéppel történő

fűnyírás kiegészítő

szegélynyírással kaszálék elszállítással

Megnevezés
Erzsébet liget
Buszforduló, a sportpályából kivett terület
Vásártéri lakótelep központi játszótere
Damjanich János tér (középső terület)
Október 6. ltp. zöldterület
Összesen
--

Terület ha alkalom
2.8000
2
-··0.0925
1
1
0.7200
2
0.0450
1
1.3372
----4.9947 ha
--------

Cserjék metszése, és szükség szerinti ifütása az alábbi területeken a növény állapotától
függően
·--

Megnevezés
Cse1je (db )alkalom
Gyomai buszforduló
15
1
·Erzsébet ligeti játszótér
15
1
Szabadság tér központi rész
20
2
Kis Bálint Altalános Iskola előtt, Hősök útja 80
2-·-·-.
Kner tér
80
2
--·----·---Bajcsy Zs.- Fő út közlekedési csomópont
50
1
Arany J.-Rákóczi út sarok
25
1
----·----·-Damjanich J. tér
40
1
---

-

-----

Sövénynyírás az alábbi területeken az első nyírást követően az egyenetlenségeket /idegen
fajok más növekedési üteme miatt, közlekedésbiztonsági okból történő magasság korrigálás
-·

------ --------·- ------·------ - -

Megnevezés
Hossza (m) alkalom
---·---Kner tér (Ligustrum sp.,berberis, tavaszi boglárka)
115
2
·----Szabadság tér (Symphoricarpos sp.,forzicia, levendula)
11
2
- - ------·-----Hősök útja (Deutzia sp.ligustrum)
113
1
- - - - - - --------Fő út (Ligustrum sp. Törpe hóbogyó,poliantha rózsa)
1200
2
--·--·---·- ____
Kolmann ltp.(forzicia, hibiskus,rózsalonc)
134
2
-----Kossuth L. utca/Hősök útja-vasútállomás/ Spiraea,
441
2
Ligustrum
-------Pásztor J. út (Philadelphus sp.)
50
2
--.

-

------

__.

______

„

_____ „ ___

------ -

----

400
2464

Bajcsy-Zs.-Főút-tól

összesen:

-----

·-

- -

1

·--·

1

..

A rózsaágyak növényemek metszése, vadalása, permetezése, kapálása, locsolása 1
alkalommal.
Szabadság tér/új telepítés/
Kner tér /új telepítés/
Kolman / új telepítés/
Stop /B-ajcsy-Fő út /új telepítés/

120 tő
160 tő
250 tő
70 tő

A város területén lévő rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása, permetezése, kapálása,
hat alkalommal,
Dombszög , Endrőd Hősök tere , Endrőd katolikus templom, Gyoma Főút díszkút, Gyoma
pizzéria előtt, Kolman tér, Kner tér, Stop, Busz pályudvar.

Az új telepítésű rózsákat áprilistól két heti rendszerességgel locsoltuk a májusi esőkig.Az
elmúlt évben telepített gömbkőriseket a Selyem úton a Bajcsy úton és a buszállomásnál is
locsolni volt szükséges , növényenként 100-160 1 vízzel.
Virágágyak előkészítése, virágok kiültetése .A virágágyások kibontása, tavaszi felújítása az
időjárás függvényében már március hónapban elkezdődött. Sor került az alhalt egynyáriak
kiszedésére ,a talaj szellőztetésére, lazítására. A beültetendő terület nagyjából a Bajcsy út
virágágyásaival a duplájára nőtt. A hivatal külső „udvarán" újra felásásra került a már egyszer
beültetett de elhagyott ágyás is. A meglévő virágágyásokat időben , többszöri átkapálással
előkészítettük az ültetésre , s a Túró Fesztivál alkalmával elkezdtük a kiültetéseket.Ebben az
évben a virágok két helyről ke1ültek-kerülnek beszezésre. A közmunka program keretében
előállított palántákat folyamatosan helyezzük ki a közterületi ágyásokba, figyelembe véve a
fajta sajátosságait/morfológiáját, habitusát a tenyészidő alatt, illetve a terület adottságait/
A másik a dévaványai Papp Kertészetből a termelő szállítja igénylés alapján az előzetes
megállapodásban meghatározott növényeket a kiültetéshez alkalmas fejlettségben. Egyéb
meghatározásra a Bajcsy út melleti leállósáv Ligustrum gyökeres dugványival történő
kiültetése, a Fő úti aluljárótól a járdátlan oldalban a Holtág lahajtójáig szintén beültetésre
került.A„termőtalaj „ igen csak megnehezítette a munkát mivel a kiásása, kialakítása április
derekán történt meg. Ennek ápolása, locsolása , kapálása folyamatos kell, hogy legyen a
tavaszi időszakban a biztos eredés érdekében.
Virágágyások, kőedények, növényládák:
-Kner tér 3 virágágyás
-Kolman tér 3 virágágyás
-Főút kerékpárút mellett/ Hősök úttól Stopig/ folyamatos sorok
-Pásztor János tér 3 virágágyás
-Damjanich tér
-Szabadság tér térkőburkolat mentén folyamatos
-Szökőkút kőedények 4db
-Vasútállomás U alakú virágágyás
-Bajcsy úton a kerékpár út melletti folyamatos változó szélességgel.
Fásítások
A tavasz folyamán a Selyem úton ,a Ridegvároson a tavaszi gépi ültetőgödrökbe a
polgármesteri hivatal által beszerzett szabadgyökerű gömbkőriseket és általunk kitermelésre
került lilavirágú akácsuhángokkal a terület.
A téli csapadékszegény február-március miatt a tavaj tavasszal és őssszel ültetett fa
csemetéket indító locsolással láttuk el .

A város területén az elhalt fák és cserjék tavaszi metszését a Kossuth úton ,Fő úton, Bajcsy
úton elvégeztük. A közlekedési csomópontoknál, kereszteződésekben a rálátást kellett
biztosítani a cserjék nyírásával.
A város nyövényeinek nyírását egy alkalommal már elvégeztük április végére.
A tél folyamán jelentős munka a hó eltakarítása, a város közte1ületeiröl a kijelölt kerékpár
útról gépi tolólapátozással.Bajcsy út végig a Stop-tói a Hősök útig/ FOTON+tolólap/.Ebben a

szezonban két alkalommal kellett a mennyisége miatt tolólapozással dolgozni, többségében
volt a síkosság mentesítés./kézi erővel a gyomai közte1ületek: gyalogátkelők,
iskolák, parkolók, orvosi rendelő+parkolók, vállakozók háza,buszállomás,buszmegállók,ligeti
lejárók, melegvízkút,díszburkolatú terek/
elegendő

A Zöldpark feladata a szociális fa osztása, kimérése ,a krízisfa felkuglizása,s annak
kiszállítása akár hétvégén is az időjárástól függetlenül.A családsegítő,a rendőrség, közterület
felügyelet koordinálásával . /2000-2500 q fa/
A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges gépparkkal jelenleg a Kft igen szűkösen
rendelkezik. Az év elején szakszervízben felújításra kerültek kézi gépek/ rudas kaszák,
sövénynyírók.
Az önjáró fűnyíró traktorok beüzemelést követően elromlottak s javításra
szorultak./önindító,akkumulátor csere/
A Yaumár kistraktor által vontatott utánfutó vizsgára felkészítését a Gyomaszolg Kft.
végezte.A FOTON traktor javítása megtörtént, ennek az önindítóját kellet cserélni.
A Zöldpark parkgondozó állománya/ 3 fő / a város teljes területén a technológiai sor végrehajtását
végzik/ágyás
előkészítés-ültetés-belocsolás-öntözés-kapálás/
melyet
egy
állandóközmunkás csapattal egészítettük ki. Az ültetésben és kapálás-gyomtalanítás,
fűnyírás-rakodás során a közterületen dolgozó közmunkásokkal szükséges pótolni
a
hiányzó munkaerőt. A zöldterületek karbantartási munkáinak elvégzéséhez megfelelő
vizsgapapírral rendelkező , a kézi kisgépekkel is önállóan dolgozni tudók, már harmadik éve
végzik a feladatukat./rudas kasza, gallyazó fűrész, sövénynyíró.ágaprító, szivattyú, önjáró
fűnyíró traktor, esetleg szállító jármű megfelelő jogosítvány és gyakorlat birtokában ./ A
virágágyások ültetésénél , azok ápolásánál szükséges a megfelelő gyakorlattal rendelkező női
munkaerő alakalmazása az egész tenyész időszakra.

Polgármesteri Hivatal takarítását a Zöldpark Kft. 3 fő -vel végzi. .Ebből a városi
könyvtárban egy fő 4 órás munkaviszonyban dolgozik. Itt karbantartási feladatunk nincs.
A takarításhoz szükséges tisztítószerek, eszközök beszerzése a Zöldpark feladata.
A terület /belső-külső/ karbantartása, kaszálás, kapálás,-gyomtalanítás, növények gondozása
nem a takarító személyzet feladata. a Zöldpark által végzett feladatok maradéktalan
elvégzésében egy közmunkás vesz részt.

Varga Lajos Városi Sportcsarnok üzemeltetése során helyszint biztosít az oktatási
intézmények részére. A délutáni elfoglaltság pedig egyesületi és civil csoportosulások
kiszolgálása igény szerint. A csarnokban a két dolgozó a Zöldpark állományába tartozik. A
felügyelő-gondnok munkája a kisebb karbantartások, javitások és folyamatos takarítási
munkák, valamint a teljes körű takarítás . A tavalyi évben elkészült a csarnok külső

szigetelése mennyezetének felújítása. Márciusban elvégeztettük a világítási rendszer
biztonságteclmikai vizsgálatát, a lámpatestek felújítását.Visszaszereltük a felújítás során
leszerelt kosárlabda palánkokat. Új eredménykijelzőt vásároltunk 389.890- Ft ért.Kézilabda
hálókat szereztünk be. A diákspmt rendezvények kulturális rendezvények száma idén
tavasszal nőtt. Március 14-én Spottbál , Április 4-én Judo verseny került megrendezésére .
Július 11-én Romanap lesz a csarnokban .

Az Oktatási lntézmények_esetében a Zöldpark biztosítja a teclmikai dolgozói létszámot,
aminek bérköltség fedezetét az önkormányzat megtéríti. A dologi kiadásokat a polgármesteri
hivatal végzi . Ez vonatkozik a tisztító szerekre, a javítási anyagokra s egyéb eszközökre is.

Az érintett iskolák :
Kis Bálint Általános Iskola,
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola,
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Múlt évben a Képviselő Testület az intézmények igazgatóit felhatalmazta a technikai
dolgozók mindennapi feladatainak meghatározására és ellenőrzésére, együttmüködve a
munkáltatóval.
Holtágak kezelése a 29/2012(0126) KT rendelet alapján töténik.
Személyi feltételek változatlanok 1 fő 4 órás munkaviszonyban
Január végén a Német - zugi holtág vízszintje meghaladta a belvízi indulási vízszintet,
ezért provizórikus szivattyútelepet szereltettünk fel egy vállakozóval, mivel a Német-zugi
szivattyútelep beépített szivattyúi üzemképtelenek . Január 30-tól február 6-ig tartó
szivattyúzással sikerült az optimális vízszintet elérni, költsége 1.342.477,- Ft.
Elkészült a mobil légtelenítő szivattyú , szállító eszközt szereztünk be hozzá, amely
felújítása után öszépítésre kerül a légtelenítő szivattyúval. A Német-zugi éa a Fűzfás-zugi
szivornya beindításához és üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen.

Gyomaendrőd

2015. június 03.
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Adószám: 4596421-2-04

Fekete Jozsef
Ügyvezető igazgató

1-4 havi gazdálkodás:

Zöldpark Kft.
Gyomaendrőd(Gyoma),
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaközszolg Kft. évközi gazdálkodási beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaközszolg Kft. az éves munkatervnek megfelelően elkészítette az évközi gazdálkodási beszámolóját.
A 2015. év 1 – 4 hónap gazdálkodása stabil, összességében -3.853 eFt eredmény mutatkozik. A negatív eredményt
a beszámoló azzal indokolja, hogy az önkormányzat részéről még nem történt meg az esedékes támogatási összeg
átutalása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletében a feladatellátáshoz kapcsolódóan 9.632
E Ft támogatást hagyott jóvá. A pénzeszköz átadására és elszámolására vonatkozó szabályokat egy külön
megállapodásban rögzítette, melynek aláírására 2015. március 12-én került sor. Ezt követően 2015. március 23-án
átutaltásra került a Gyomaközszolg Kft. részére a 2014. utolsó negyedévének elszámolásához kapcsolódó 601 E Ft,
majd ugyanezen napon a január és február hónapokra járó támogatási összeg (1.505 E Ft), április 15-én a március
hónapra (752,5 E Ft), május 15-én pedig az április hónapra (752,5 E Ft) járó összeg. Az Önkormányzat az esedékes
támogatási összegek utalásáról minden esetben határidőben intézkedett.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

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

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a Gyomaközszolg Kft. 2015. évi 1 – 4 hónap gazdálkodásáról
készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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avilaközszolg Kft.
fűű

H-5500 Gyomaendréíd, Ipartelep u. 2.

Telefon: +36·66/386·269 . +36·66/386·233
E-mali: lpgyomaszofg@lnternet-x.hu

ADATSZOLGÁLTATÁS A GYOMAKÖZSZOLG NP KFT 2015 ÉV 1-4 HÓNAP
GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT a tulajdonosok által meghatározott konkrét feladat
ellátására szerveződött. A cég a szolgáltatási területén a települési szilárd hulladékok<1t
hivatott elszállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére.
Működteti Gyomaendrődön a hulladékudvart. 2015 májusától tervezi a települési folyékony
hulladékgyűjtés, szállítás ellátását is.
2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya
község önkormányzata (1%), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1%),
2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%), 2013.05.01. napjától Kardos
község önkormányzata (1%),2013.12 hóban Csárdaszállás község 1% tulajdonrészt vásárolt a

társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági
társasággá alakult, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a
települési szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műben.
A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára,
másrészt az itt működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági
kommunális hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű"
hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja.
A vállalkozás célja a települések lakosságának és intézményeinek, továbbá a vállalkozások
számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A társaság eszköz
állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára
munkahely megtartása, a munkafeltételek újratermelése és permanens korszerűsítése.
1

A társaság - a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően - az árbevételének
legalább 90 % mértékéig a város települési szilárd hulladékai szállításával foglalkozhat.
Maximum 10 % mértékig folytathat más - cégbíróság által jóváhagyott (TEAOR szám szerint

gazdasági tevékenységet. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások
mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet,
számviteli könyvelést végez.
legalizált) -

A társaság a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: települési szilárd és
elkülönített gyűjtött hulladék szállítása a város lakosai részére / települési szilárd hulladék
szállítása a város vállalkozói, intézményei részére /közterületekre kihelyezett hulladéktárolók
ürítése és szállítása /lakossági hulladék udvar üzemeltetése /települési folyékony
hulladékgyűjtés, szállítás 2015. 05 hótól.
A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos
Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraira vonatkozó fő paramétereket
a Hulladéktörvény határozza meg.
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató vegz1. Az önkormányzat
(tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált.
A munkaszervezet teljes létszáma 28 fő. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően
lettek tervezve.
A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút
község, Kardos község, Csárdaszállás község és Kétsoprony község területén történik. A
szolgáltatás igénybevevői névjegyzékékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített
számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási
teljesítmények ellenértékeinek számlázási lehetőségét, a követelések vevőnkénti vezetését
és nyilvántartását. A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító Járművek a társaság
tulajdona. A járműveket a telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi,
gondoskodik a gépek felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő
ellátásáról. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és
anyagmozgatási munkavezető naponként ellenőrzi. A hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás
vevőitől begyűjti, majd a legálisan működő befogadó helyre szállítja.
A települések területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási
körzetekre osztottuk. Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy
napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és
ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes kiértékelése az operátor által
vezetett ürítés-számok, továbbá a hulladékot befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg
összevetése alapján történik.
A tervezett települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítási tevékenységet 1 fő alkalmazott
látja el, aki egyrészt begyűjtik és a szennyvíztelephelyre szállítja a megrendelt lakossági és
közületi folyékony hulladékot.

Az értékesítés árbevételé a házhoz

menő

szelektív hulladék értékesítése és NHI támogatása

során realizálódik éves szinten mintegy 2,5 - 3,0 M Ft-tal. Az 1 -4 hó tényszámaiban ennek
teljesülése a jelenleg ismert mennyiségi adatok alapján időőarányos.
Az egyéb bevételek soron szereplő önkormányzati támogatás mértéke 36,9 M Ft, mely
magában foglalja a lerakó felé teljesítendő kötelezettségeket, a teljes szolgáltatási területen
elvégzendő

házhoz menő szelektív gyűjtéshez kapcsolódó személyi és tárgyi többlet
költségeket (1 autó, 3 fő), továbbá a szelektív hulladék feldolgozásához, válogatásához és
értékesítéséhez kötődő költségeket. E támogatás megigénylésének vonatkozásában
előterjesztéssel

éltünk a képviselő testületek felé.

Az önkormányzati támogatási igényből jelenleg a velük megkötött írásos megállapodás
alapján havi bontásban 20,6 M Ft kifizetésre kerül. A támogatás vonatkozásában történt
egyezség szerint ez év második felében felül kell vizsgálni a támogatások teljesítését és a
fenn maradó rész vonatkozásában intézkedni szükséges.

A korábban meghozott testületi döntések eredményeképpen a települési folyékony hulladék
gyűjtés, szállítás bevételei, költségei bekerültek/ bekerülnek a társaság tevékenységi körébe.

E tevékenységből származó nyereség

lehetőséget

igényelt támogatás összege, és a

határidőn

ad arra, hogy csökkenjen a tulajdonosoktól

túli tartozások fedezetére értékvesztés is

képezhető.

Az alábbi kimutatásból látható, hogy a társaság gazdálkodása az elfogadott üzleti tervnek
megfelelő

és idő arányos. A - 3.853 eFt negatív eredmény azért jelenik meg, mert még az
önkormányzatok részéről nem került átutalásra az esedékes támogatási összeg, csak
részben.

Gyomaközszolg Nonprofit Kft eredmény kimutatás 2015.1-4 hó
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Gyomaendrőd,

2015.04.03.

ügyvezető

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

Gyomaszolg Ipari Park Kft. évközi gazdálkodási beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az éves munkatervnek megfelelően elkészítette az évközi gazdálkodási beszámolóját.
A 2015. év 1 – 4 hónap gazdálkodása a társaság eredménye -9.943 eFt.
A társaság a beszámolóban kiemeli, hogy az üzleti terv csak abban az esetben érhető el, ha a tervezett
önkormányzati szolgáltatásból eredő bevételek teljesülnek.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

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

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. év 1 – 4 hónap gazdálkodásáról
készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T /fax: 66/386-269

ADATSZOLGÁLTATÁS A GYOMASZOLG IPARI PARK KFT 2015 ÉV 1-4 HÓNAP
GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A település életében két kizárólag az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság végzi a
legsokrétűbb közszolgáltatást a Zöldpark Kft, és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. Tevékenységüket a
nyilvánosság előtt, jelentős közpénzek felhasználásával látják el.
Gyomaendrőd Város Polgármestere kezdeményezte a Gyomaendrődi Önkormányzati tulajdonú gazdasági

társaságok struktúrájának, szervezetének módosítását. Az átalakítás során az önkormányzati feladatok
teljesítését végző gazdasági társaságnak meg kell felelnie a megváltozott jogszabályi környezetnek, a
költséghatékonyság, ésszerűség és átláthatóság követelményének. Kiemelt célkitűzés az irányítási
folyamatok áttekintése, és ezen belül a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése
és meghozatala.
A GYOMASZOLG Ipari Park Kft árbevételének egy részét az önkormányzattól független piacról kellene
elnyernie, amelyre korábban is kevés esélye volt, de most az átalakulás évében pedig már szinte esélye sincs.
Mintegy 80 -90 % - ban az önkormányzattól származó bevételekre támaszkodhat. Ezen bevételek pedig a
szüi,séges tárgyi és személyi minimum feltételek mellett sem fedezik teljes egészében a felmerülő működési
költségeket, tehát várható, hogy ebben az évben is csak veszteséggel tud zárni a kft. A csatolt eredmény
kimutatási táblázat rögzíti az eddig könyvelt adatokat és prognosztizálja a féléves várható eredményt is. A
társaság a piaci pozícióját fokozatosan veszti el, onnan kiszorul. A társaság működése veszteséges. Az Ipari
Park területének értékesítéséből szátmazó bevételek korábban, néhány évre ezt a folyamatot megállították, és
a terület értékesítés elfedte az alaptevékenység egy részének, az építőipari szolgáltatásnak a veszteségét.

Az értékesíthető területek elfogyásával napjainkra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az egyéb
közszolgáltatásokból származó bevétel nem képes kompenzálni ezt a veszteséget, így a döntés nem
halogatható tovább, ebben az évben feltétlenül meg kell valósítani az elkezdett átalakítási folyamatot. A
társaság gazdálkodásáról készített adatszolgáltatás során az ügyvezetés megerősíti továbbra is a fenti
megállapításokat, és kéri az általa tett racionalizálási javaslatokra a tulajdonos ez évi intézkedését az
átalakulási folyamat befejezését A 2015 üzleti terve is a fentiek figyelembevételével került elfogadásra. Az
üzleti terv ennek a folyamatnak a gazdasági és szervezeti pre - döntéseit már beépítette, azzal, hogy az év
folyamán az üzleti tervet igény szerint aktualizálni szükséges.

A társaság tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely intézmény a cég vezetésére ügyvezető
igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő
bizottságot delegál.
A társaság saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti területen (34 ha) működik a
Gyomaendrődi Ipari Park, valamint 2011 júniusában átadott inkubátor ház. A telephelyen rendelkezésre
állnak a munkavégzéshez szükséges épület ingatlanok és egyéb vagyontárgyak.
Közületek és lakosság részére végzett szolgáltatások a következők: Magasépítési munkák részbeni
kivitelezése, rekonstrnkciója, felújítása / Mélyépítési munkák részbeni kivitelezése, rekonstrukciója,
felújítása I Betonkeverés kiszállítással, bedolgozással / Építőipari gépek, segédszerkezetek, állványok és
szállítójálművek bérbe adása/ Anyageladás kiszállítással.
Városüzemeltetési feladatok a következők: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése /V át·osi utak
fenntartása, kezelése /Belvíz és csapadékvíz elvezetés /Teljes körű temetkezési szolgáltatás /Temető
fenntartás és üzemeltetés / Ipari Park és Inkubátorház területének őrzése, bérbeadása, értékesítése.* (a
társaság átalakulásáig)/ Gyepmesteri tevékenység** (új, várhatóan 2015.2. félévtől).
Az építőiparban a hazai viszonyok szerint kialakult trend rendkívül kedvezőtlen. A már sok éve tartó
recesszió súlyosan érinti az építőipart. Társaságunkat pedig kifejezetten sújtja, hogy a helyi megrendelések
hiánya, így kevés árbevétel tervezhető, továbbá rendkívüli módon elöregedett a gép és termelőeszköz
állomány, aminek pótlása nem történt meg.
A vát·osüzemeltetési tevékenységekre azonban számottevő igény mutatkozik (út/ járda/ parkoló fenntartás/
temető korszerűsítés/ stb.). Az önkormányzati források eddigi folyamatos apadása szintén rontotta a
gazdasági mutatónkat, de ez évtől ezen a téren fejlődés várható. A szociális bérlakások állaga is folyamatosan
romlik, mert egyrészt az indokolt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges
mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közmű-ellátottsági
fogyatékosságokkal rendelkeznek.
A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő marketing
tevékenység folytatásával biztosítottnak látszik, e téren tfötént változtatások eredményesnek mondhatók.
2015 évben várhatóan a Zöld Park kftjelentős zöldfelület gazdálkodási, holtág üzemeltetési, oktatási vagyon
működtetésével kapcsolatos tevékenységei második félévtől átkerülnek a társasághoz, melyek támogatási
fedezettel, utasításos formában kerülnek elvégzésre.
A társaság alkalmazásában álló munkavállalók létszámának csökkentése és ezzel együtt a végzendő
feladatokhoz történő illesztése 2015 évben várhatóan befejeződik. A munkaszervezet a racionalizálás során
elérte a működőképességhez szükséges alsóhatárt. A további humánerőforrással kapcsolódó intézkedések
(csökkentés) a hatékonyság és a megszerezhető árbevétel ellen hat, továbbá veszélyezteti a
településüzemeltetés törvényileg kötelező feladatainak ellátását is. A társaság meg kell, hogy feleljen az
országos és önkormányzati foglalkoztatás politikának is. Nem kerülhető meg egy elvárt béremelést sem,
melynek szintén jelentős kihatása van a bérgazdálkodásra. 2016 évben mérsékelt béremelés csak a külső
kényszerek megszűnésével, az átszervezés lebonyolítása után, az indokolt végkielégítési és felmentési
költségek ismerete után jöhet szóba feltételesen az optimális szaklétszám és feladat szervezés mellett.
Az 1-4 havi tényadatokból látható, hogy a társaság milyen külső és belső kföülmények mellett dolgozik.
Látszik, hogy egy szigorú felhasználás, takarékos gazdálkodás mellett is átalakulás nélkül veszteség
képződik. Megállapítható, hogy az intézkedések végrehajtásával jelentős mértékben javítható a társaság
eredménye. Ennek következetes mielőbbi véghezvitelével lehet csak enyhén pozitív eredmény állapotot
elérni.
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24
25

14

27

Részesedések értékesftésének árfolvamnvereséae
ebből:

26
15

.·

kancsolt vállalkozástól kapott

.

Befektetett oénzün"i eszközök kamatai, árfolvamnveresége
ebből:

28

kaocsolt vállalkozástól kapott

kapcsolt vállalkozástól kapott

16

100

29

Enuéb kaoott liáró) kamatok és

30

ebből:

kamatjellegű

.

bevételek

15
.

.

30

.

.

.
.

kaocsolt vállalkozástól kapott
.

17

2400

436

31

Pénzüavi műveletek envéb bevételei

.

32

ebből:

•

értékelési különbözet

VIII.
33
34

2500

654

.

451

684

241

320

Pénzügyi müveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18

Befektetett pénzüavi eszközök árfolvamveszteséae

.·
.

ebböl: kapcsolt vállalkozásnak adott

35

'

19

428

36

Fizetendő

37

ebből:

38

20

kamatok és

kamatjellegű

ráfordítások

kaocsolt vállalkozásnak adott

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21
39

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

40

ebből:

értékelési különbözet

.

.

...

428

241

320

2072

210

364

-716

-9943

-11408

IX.
Pénzügyi müveletek ráfordításai (18+19±20+21)

41
B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vlll-IX)

42

e.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

43

x.

1316

658

Rendkívüli bevételek

44

.
.

45

Xl.

Rendkivüll ráfordítások

1316

D.

658

RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

46
E.

600

-9943

-10750

600

-9943

-10750

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

47

.

XII.
Adófizetési kötelezettség

48
F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-Xlll

49
50

22

Eredménytartalék i.Qénybe vétele osztalékra, részesedésre

51

23

Jóváhanvott osztalék, részesedés

52

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

.

600

-9943

-10750

4

1.

(sor) Belföldi értékesítés árbevétele
Az értékesítés árbevétele 1-4 hó időarányos, azonban az üzleti terv szerinti további árbevételeknek
feltétlenül teljesülnie kell.

7.

(sor) Egyéb bevételek
Ebben a sorban még nem realizálódott bevétel, mivel ez az átszervezés függvénye. Itt jelenik meg az
önkormányzat által a második félévtől a társasághoz kerülő zöldte1ület kezelési, csarnoküzemeltetési
intézménytakarítási feladatokra meghatározott támogatási összeg.

14. (sor) Anyagjellegű ráfordítások
A felhasznált anyagköltség és anyag jellegű szolgáltatások mértéke elfogadható és
tekinthető azzal a kitétellel, hogy ezt folyamatosan figyelni kell.
18.

időarányosnak

(sor) Személyi jellegű ráfordítások.
A tervezett bérköltség megállapítása során figyelembe lett véve a szervezet átalakítás személyi igénye.
A jelenlegi létszám megtartása az első félévre lett tervezve. A felhasznált anyagköltség és anyag jellegű
szolgáltatások mértéke elfogadhatóés időarányosnak tekinthető azzal a kitétellel, hogy ezt folyamatosan
figyelni kell.

49. (sor) Adózott eredmény
A fenti adatok figyelembe vételével a Kft eredménye - 9.943 Ft. Látszik, hogy ez valójában mintegy
kéthavi bér+ járuléknak felel meg. Ez a költség abban az időszakban keletkezett, amikor a kft- nek (01 02 hó) nem volt árbevétele. Azóta a feladatellátás során közel null szaldós. Amennyiben a szerkezet
átalakulás a jelenleg ismert változattól eltérő lesz és az időpont is eltolódik az a fenti veszteség változását
vonja maga után. Az üzleti terv csak abban az esetben érhető el, ha a tervezett önkormányzati
szolgáltatásból eredő bevételek az ígéretnek/tervezettnek megfelelően biztosítva lesznek a társaság
részére, ellenkező esetben az eredmény veszteség lesz, sőt növekedhet is.

Gl'OMASZOl.G IPAGI PAl'll{ 111'1'.

Gyomaendrőd.

2015. április 13.
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· -·~-CA.

Fekete József
igazgató

ügyvezető
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Holtágkezelői beszámoló elfogadása
Fekete József ügyvezető, Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette az önkormányzati kezelésű holtágak 1-5. hó közötti kezeléséről
szóló beszámolóját.
A beszámoló a csatolt mellékletben megtalálható.
Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló tudomásul vételére.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1-5. hó
közötti holtágkezelésről szóló beszámolót fogadja el.

Döntési javaslat
"Beszámoló tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Önkormányzati kezelésű holtágak
1-5. hó közötti kezeléséről szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Zöldpark

Gyomaendrőd Nonprofit

Kft.

Beszámoló a jelenleg kezelt holtágakról
A 2912012 (0126) KT Rendelet alapján a Kft kezelésébe került öt holtág üzemeltetése
2015.01.01.-töl 04.30.-ig.

-

Személyi feltételek változatlanok
A kezelő feladatai:

1. A holtágak gépészetének, kapcsolódó műtárgyainak és vízszintjeinek
2. A szivattyútelepek és környezetük rendben tartása.
3. A szivattyútelepek, szivornyák szükség szerinti üzemeltetése.
4. Vagyonvédelmi ellenőrzések végrehajtása.
-

ellenőrzése.

A Kör-Köviziggel és a Körös Halász Szövetkezettel történt folyamatos egyeztetést
követően az időjárás függvényében üzemeltetjük a szivattyútelepeket és a
szivornyákat.
1. Az év elején kialakult belvízhelyzet kezelése során a :
Hantoskerti : 82 üzemórát
Révzugi :
155 üzemórát
Németzugi : 162 üzemórát üzemelt.
Január végén a Német zugi holtág
vízszintje meghaladta a belvízi indulási
vízszintet. A Hármas -Körös magas vízszinje nem tette lehetővé, a gravitációs
üzemelést. Mivel a Német- zugi
szivattyútelep beépített
szivattyúi
üzemképtelenek, egy vállakozóval provizórikus szivattyútelepet szereltettünk fel a
meglévő eszközeinkből. Január 30-tól február 6-ig tartó szivattyúzással sikerült
az optimális vízszintet elérni, költsége 1342477 Ft.
2. Megbízás alapján átszereltük és üzembe helyeztük a Kecsegési elektromos
szivattyút amely 386 üzemórát üzemelt. A kis teljesítmény miatt átszereltük az
elektromos üzemű szivattyút deisel szivattyúra és 48 üzemórával sikerült
beállítani a holtág vízszintjét.
3. Elkészült a mobil légtelenítő szivattyú , és sikerült beszerezni hozzá egy olcsó
árfekvésű szállítóeszközt amely felújítása után összeépítésre kerül a légtelenítő
szivattyúval. A mobil légtelenítő szivattyú a szivornyák beindításához és
üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen. Az üzembe helyezés várható időpontja a
(szállítóeszköz felújítása után) június 10.
4. A Németzugi szivattyútelep felszerelése során megállapítottuk, hogy a 300mm
-es acélcsövek jelentős része használhatatlan-elkorrodált állapotban van.
Az üzemelés során a szivattyú motorja meghibásodott , javítása szükséges.
A beépített szivattyúk felújítása folyamatban van .
5. A Hantoskerti holtág vízszintjét a Sóhajok hídjának átépítéséig a megszokott
vízszint alatt kell tartani a megrendelés szerint.
A Fűzfászugi -Csókási valamint a Révzugi holtágak vízszintjét is a nyári vízszint
alatt 20 cm-rel tartjuk a Csókási holtágon végzendő partvédelmi munkák miatt.
6. A Rév-zugi szivattyútelep üzemelése során kimosta az

előteret

a csillapító

aknán túl.A vízügy kérésére a buszmegállók felújítása során kitermelt betonból
megerősítettük az előtér oldalát , közmunkások igénybevételével.

- Biztonságos üzemeltetést akadályozó

tényezők:

1. A Hullámtéri betápláló csatornák feliszapolódása.
2. Az összekötő csatornákba beépített csőrendszer kis átmérője.
3. A Német-zugi szivattyúk részleges üzemképtelensége.
Ezen állapotok változtatására a

következőket javasoljuk:

1. A mobil szivattyú és a Német-zugi szivattyúk felújítását.
2. A szükséges csövek és ívcsövek beszerzését.

3. A mentetlen oldali betápláló csatornák kotrását

megelőző

engedélyeztetést, és a

kotrás végrehajtását.
4. A Fűzfás-zugi szivornyába tervezett szivattyú beépítését.
-

-

A Kör-Köviziggel és a Körös Halász Szövetkezettel továbbra is napi kapcsolatban
vagyunk, a víz és halgazdálkodási problémákat Rétes Pál és Betkó József területi
felügyelőkkel, valamint Kiss Sándor üzemvezetővel egyeztetjük.
A vagyonvédelmi eseményekben a rendőrségen kezdeményezünk eljárást, Csényi
István vagyongazdálkodó egyidejű értesítésével.
Ez évben is sikerült a holtágak üzemeltetésével és a belvízzel kapcsolatos
problémákat maradéktalanul megoldani.

A többletköltséget az év elején kialakult rendkívüli belvízhelyzet okozta.

Holtág kezelés finanszírozása

•
•
•

1- 4 hóban kapott támogatás összege
1- 4 hónap ráfordításainak összege
1- 4 hónap felhasználás különbözete

668000 Ft
1824272 Ft
-1156272 Ft

1 t a 1a1rnl'asa: 1-4 h'0
P'enZU!!VI. h etvze
Megnevezés

9673 - 4

Önkonnányzattól kapott támogatás
Holtág
Egyéb bevételek összesen

72
Holtágkezelés
668 OOO
668 OOO

Bevétel összesen

668 OOO

Bevétel összesen

668 OOO

5131 - 8

Holtág üzemeltetéssel kapcs. anyagok

5137 -

Irodaszer, nyomtatvány

85130
1500

Anyagköltség összesen

86630

526 -

Utazási és kiküldetési költségek

20285

5292 -

Egyéb szolg.- Munkavédehni,

4 OOO

üzemorvosi szolg.
5295 -

Holtág kezeléssel kapcsolatos
szohráltatások

Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen
541 -

Bérköltség

1456762
244 OOO
244 OOO

Bérköltség összesen

552 -

1432477

Jóléti és kulturális költségek

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen
5611 -

Szociális hozzájárulási adó

5622-

százalékos Egészségügyi hozzájárulás

569 -

Egyéb bérjárulék

36880

36880

Bérjárulékok összesen
Költség összesen
Költség, ráfordítás, ált.ktg. összesen

Eredmény

Gyomaendrőd,

1824272
-1156272

2015. június 3.
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Fekete József
Ügyvezető igazgató

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

Beszámoló a közútkezelésről
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a helyi közutak 1-5. hó közötti kezeléséről szóló beszámolóját.
A beszámolót a csatolt melléklet tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló tudomásul vételére.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az
1-5. hó közötti közútkezelésről szóló beszámolót.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a helyi közutak 1-5. hó közötti
kezeléséről szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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5500

Gyomaendrőd,

Ipartelep út 2.

Tel.: 66-386-233, fax:66-386-269
e-mail: ipgyomszolg@internet-x.hu

Beszámoló a 2015

első

félévi közút kezelői feladatok teljesítéséről

Gyomaendrőd

város útjait, a GYOMASZOLG IPARI PAR KFT, mint kezelő
kijelölt alkalmazottai, rendszeresen (1 alkalom/ hét) gyakoriság szerint bejárták,
ellenőrizték. A bejárás során ellenőrizték a közlekedési táblák hiánytalanságát és
azok állapotát, továbbá az útburkolatok állapotát, hibáit (kátyú).
A táblák állapotával kapcsolatosan rendszeresen egyeztettek a közterület
felügyelővel.

A hiányzó KRESZ - táblák, azok tartozékainak pótlásáról, azok formai és
tarialmi felülvizsgálatáról az üzemeltető a városüzemeltetési osztállyal
egyeztetve megrendelés alapján gondoskodott.
Az első félév során elvégzett tábla kihelyezések és helyreállítások:
01.13. Fő út-Pásztor út buszmegálló tábla helyreállítása
01.13. Selyem út-Napkeleti út, Selyem út-Toronyi út, Vízmű forgalom terelés
beszakadt út miatt
02.02. Útbejárás során tábla igazítás
02.09. Útbejárás során tábla igazítás
02.27. - Pásztor út-Fő út kerékpár út kezdete és vége jelzőtáblák áthelyezése
- Fő út-Ipartelep út kereszteződésében lévő kerékpár út vége jelzőtábla
áthelyezése a helyszínen
- 1 db kerékpár út jelzőtábla csere kopottsága miatt
04.22. Öregszőlő ÖNO buszmegálló tábla visszahelyezés
04.27. Tábla pótlások:
- 1 db buszmegálló hely tábla Vásátiéri ltp,
- 1 db 20 km sebességkorlátozás tábla Szabó Dezső út,
- 1 db 30 km sebességkorlátozás tábla Kazinczy-Hunyadi út
kereszteződése

05.04.

Jelzőtáblák

visszaforgatása Tompa utca,

Petőfi

út, Pásztor út, Vásártéri

ltp
05.14. Tábla pótlás: Zrínyi út- Fő út sarok 1 db teherautóval behajtani tilos ,
kivéve átmenő forgalom jelzőtábla

Január-feb1uár hónapban még történt hó eltakarítás és jégmentesítés 1s az
utakon, kerékpá1utakon 504.900 Ft+ ÁFA értékben.
A Polányi úton 2 db víznyelő alma készült 49492 Ft + Áfa értékben.
Az Orgona úton 1 db fordítóakna készült 239600 Ft+ ÁFA értékben.
Az utak kátyúzási, felújítási igényeinek felmérése évente egy alkalommal
történik, melyet a Képviselő Testület jóváhagy és forrást biztosít rá. Ennek
keretszámai a májusi ülésen elfogadásra kerültek, részletesen a következő
időszakban ke1ülnek kidolgozásra.
Az útfelújítási munkálatok (kátyúzás, aszfaltozás) jelentős részét 2015 évben is
a Polgármesteri Hivatal végezteti el, külső útépítő vállalkozásokkal, a kezelő
csak részmunkákat végez majd el, alvállalkozásban.

Gyomaendrőd,

2015.06.03.

G'iOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaenclród, !porte!ep u. 2.
Tele-fon: 6ó/3i.8ó·233, fa);: ó6f3&6-269

Adós1.6m: 10665387-2-04
OTP sz6mlasz6m: 117331:?.0-26653897

J
Fekete József /
Ügyvezető igazgató

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

Termőföldek hasznosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság májusi ülésén elhangzott, hogy meg kell
vizsgálni a termőföldek hasznosítását. Szóba került javaslatként a jelenleg érvényben lévő haszonbérleti
szerződések felbontásának lehetősége.
A T. Képviselő – testület a májusi ülésén döntött arról, hogy többek közt a termőföldeket vagyonkezelésbe adja a
létrejövő Vagyonkezelő Kft-nek. A Vagyonkezelő Kft-nek átadásra tervezett termőföldek között értelemszerűen azon
területek nem szerepelnek, melyeket a start munkaprogram keretében kerülnek megművelésre. Ezen területek után
a földalapú támogatást az önkormányzat veszi igénybe.
A jelenleg érvényben lévő földhaszonbérleti szerződések az alábbiak.
Helyrajzi Műv.ág
szám
02754/3
szántó
075/24
szántó
075/42
szántó
082/16
szántó
02629/38 szántó
02284/14 szántó
02284/17 szántó
02287/5
szántó
02284/19 gyep
(legelő)
02290/2
szántó
02290/3
szántó
02294/10
szántó
02294/6
szántó
02294/7
szántó
02294/8
szántó
02294/9
szántó
02667/9
szántó
02754/1
szántó

Terület

45,4355
15,2686
9,0040
11,9057
1,3686

A terület
elhelyezkedése
416,10 Susány - zug
13,78 Ipari Parktól nem
messze
7,50 Ipari Parktól nem
messze
76,85 Ipari Parktól nem
messze
681,45 Csejti lapos
310,14 Dés - páskum
175,02 Dés - páskum
256,87 Dés - páskum
7,12 Dés - páskum

20,7034
18,5570
9,5651

412,33 Dés - páskum
373,37 Dés - páskum
179,05 Dés - páskum

1,1642

24,31 Dés - páskum

13,5932

299,62 Dés - páskum

13,6098

283,72 Dés - páskum

10,2664

186,68 Dés - páskum

16,6814
0,6099
0,3320
5,1071

5,7650
23,4000

AK.

138,49 Szentmiklós, Csejt
542,78 Susány - zug

Bérleti díj
AK/kg *
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Szerződés
lejár
2016.09.30

Csapó Elek

25

2015.09.30

Csapó Elek

25

2015.09.30

Csikós Edit
Raduska Lajos
Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté

25
40
25
25
25

2015.09.30
2016.09.30
2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31

Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté
Hanyecz és Társa
Kft.
Hanyecz és Társa
Kft.
Hanyecz és Társa
Kft.
Hanyecz és Társa
Kft.
Hanyecz és Társa
Kft.
Németh Vince és
Szujó Péter
Ugrai László

25
25
25

2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31

32

2016.09.30

32

2016.09.30

32

2016.09.30

32

2016.09.30

32

2016.09.30

43
40

2016.09.30
2016.09.30

Bérlő
Bíró Imre

* Az aranykorona után étkezési búza kilogramm a mindenkori július havi tőzsdenapokon augusztusi szállításra
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létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán számított értéke.
A fenti földterületek után 2014. évben 7,9 millió forint bérleti díj lett kiszámlázva.
A korábban 2012 – 2014 években lejáró földhaszonbérleti szerződések esetében a T. Képviselő – testület úgy
döntött, hogy azokat nem hirdeti meg nyílt eljárásban hasznosításra, hanem visszaveszi. Az önkormányzat a
visszavett területeket a start közmunka program keretében művelteti. A művelt termőföldek után a földalapú
támogatást az önkormányzat igényelte meg, amely 2014. évben 6.447.566,- forint összeget tett ki.
A megműveltetett területek az alábbiak.
Helyrajzi
szám
02155/7
0155/17
02629/34
02629/38
02629/39
02693/5
02626/4
02750/9
02253/13
14704

Műv.ág
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület
ha
23,8990
32,5898
5,2892
20,0152
40,8892
34,4666
31,9365
6,8598
0,4140
1,4768

AK

A terület elhelyezkedése

1070,28 Szarvasi dűlők mellett
1315,48 Volt pedagógus föld Hunya határához közel
61,56 Csejti lapos
386,86 Csejti lapos
261,68 Csejti lapos
533,16 Csejti lapos
431,94 Csejti lapos
185,47 Susány - zug
9,03 Dés - páskum Endrőd
18,02 Körösladányi út mellett, tangazdasághoz közel

Ebben az évben szeptember 30. napjával az alábbi termőföldek haszonbérleti szerződése jár le.
Helyrajzi Műv.ág Terület
AK.
A terület
Bérleti
Szerződés
szám
elhelyezkedése
Bérlő
díj
lejár
AK/kg
075/24
0,6099
13,78 Ipari Parktól nem
szántó
messze
Csapó Elek
25
2015.09.30
075/42
0,3320
7,50 Ipari Parktól nem
szántó
messze
Csapó Elek
25
2015.09.30
082/16
5,1071
76,85 Ipari Parktól nem
szántó
messze
Csikós Edit
25
2015.09.30
A korábbi gyakorlatnak megfelelően javaslom a termőföldek visszavételét.
A 2016. évben lejáró haszonbérelt termőföldeket az alábbi bérlők művelik.
Giricz Máté illetve a Hanyecz és Társa Kft. által megművelt termőföldeken rizstermesztés folyik. A Németh Vince és
Szujó Péter által használt termőföldeken gabonát termesztenek.
A fenti földhaszonbérleti szerződések 2016. szeptember illetve október hónapokban lejárnak.
A Hanyecz és Társa Kft. által művelt termőföldek esetében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elvi
hozzájárulását adta ( 473/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat ) a 02294/6, 02294/7, 02294/8, 02294/9, 02294/10
hrsz-ú termőföldek földhaszonbérletbe adásának nyílt árverésen történő meghirdetéséhez, amennyiben a bérleti
jogviszony lejárat előtt bérlő kéri a pályázati forrásból megvalósítandó rekonstrukciós munkák elvégzéséhez az
alábbi kiemelt feltételek mellett.
1. A bérleti jog időtartama: 10 év.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rizsföldeken történő beruházáshoz a műszaki és pénzügyi tartalom
ismeretében meg adja hozzájárulást.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt a beruházásra, azt a bérleti jogviszony lejártát követően
nem téríti meg a pályázónak.
4. Tekintettel a 10 éves hosszabbításra a piaci körülmények lényeges változása esetén felek kezdeményezhetik a
bérleti díj felülvizsgálatát. A piaci körülmények lényeges változását idézheti elő az infláció, a gabona tőzsdei
átlagárának jelentős növekedése, csökkenése, a minőségi vagy egyéb szabályozások miatti árváltozás, területalapú
támogatás változása, amely a bérleti díj megfizetését nagyban befolyásolja stb.
5. A bérleti díj induló értékének meghatározása a meghirdetés időpontjában rendelkezésre álló piaci adatok alapján
történik, amely nem lehet kevesebb az akkor érvényes földalapú támogatás összegénél.
A társaság részéről még nem érkezett kérelem.
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A fenti 2016. évben lejáró bérleti szerződések azonnali hatállyal történő felbontása gazdasági év végére, vagyis
2015. szeptember illetve október hónapokkal a szerződésben rögzített esetekben lehetséges.
1. a haszonbérlő írásbeli figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a földet, és általában olyan gazdálkodást folytat,
amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld termelőképességét,
2. a haszonbérlő a haszonbért vagy a közterheket a lejárat után közölt felszólítás ellenére az abban megjelölt
megfelelő határidőn belül sem fizeti meg,
3. az ingatlanon a haszonbérbe adó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül vagy attól eltérően, illetőleg az építésügyi
szabályok megszegésével építkezett, műszaki munkát végzett, engedély nélkül fát kivágott vagy telepített, kutat
létesített.
A haszonbérleti szerződés megszűnésének eseteit a földforgalmi törvény tételesen meghatározza.
Így a haszonbérlet megszűnik
1. a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, a lejárat napján,
2. közös megegyezéssel, a szerződő felek által meghatározott napon,
3. a haszonbérlő gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnése napján,
4. a haszonbérlő természetes személy halálával, feltéve, hogy az örökösök a Ptk.-ban meghatározott felmondási
jogukat az ott meghatározott határidőben gyakorolják,
5. azonnali hatályú felmondással,
6. a Földforgalmi törvényben meghatározott rendes felmondással (mivel a Ptk. alapján nem lehetne),
7. ha a föld természeti erő közvetlen behatása következtében egészben vagy jelentős részben a haszonbérleti
szerződés szerinti hasznosításra tartósan alkalmatlanná válik.
Az azonnali hatályú felmondási okok:
A haszonbérbeadó részéről:
Ha a haszonbérlő (ideértve az alhaszonbérlőt is)
1. az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének vagy olyan gazdálkodást
folytat, amely veszélyezteti a föld termőképességét,
2. a haszonbérbeadó hozzájárulása nélkül vagy attól eltérően a föld használatát másnak átengedte, más célra
hasznosította, a föld művelési ágát megváltoztatta vagy a földet a termőföld védelméről szóló törvényben
meghatározottak szerint más célra hasznosította,
3. a természetvédelmi jogszabályok vagy a természetvédelmi hatóság jogszabály alapján hozott előírásaitól eltérő,
illetőleg a természeti terület állagát vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat, továbbá, ha a
természeti értékek fennmaradását bármely módon veszélyezteti, vagy
4. a haszonbért vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után, írásban közölt felszólítás ellenére, a felszólítás
közlésétől számított 15 napon belül sem fizeti meg.
Amennyiben az önkormányzat a földforgalmi törvényben meghatározott azonnali hatályú felmondási indokon kívül
egyoldalúan kívánja megszűntetni a szerződést, akkor vállalnia kel annak következményeit, kártalanítás stb.
A fentiek alapján nem javaslom a 2016. évben lejáró földhaszonbérleti szerződések azonnali hatályú felbontását az
önkormányzat részéről. Természetesen közös megegyezéssel is fel lehet mondani a szerződést, amennyiben a
bérlő ehhez hozzájárul.
A létrehozandó Vagyonkezelő Kft.-nek való átadandó termőföld hasznosításának vizsgálata.
A Vagyonkezelő Kft. a termőföldek vagyonkezelője lesz, a vagyonkezelői jog bejegyeztetésre kerül a földhivatali
nyilvántartásba.
Hogyan tudja hasznosítani a kft. a termőföldeket?
1.
mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet.
A mezőgazdasági termelőszövetkezet nyilvántartásba vételének feltételeit a Földforgalmi törvény az 5. §-ban
részletezi. Ezek olyan előírások, melyek személyi, technikai és egyéb feltételei nem állnak rendelkezésre. Továbbá a
vagyonkezelő kft. tevékenységét erősen korlátozná.
2.
Mint vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés alapján az önkormányzat hozzájárul a termőföldek
haszonbérbe adásához. Ebben az esetben a kft. köt szerződéseket a haszonbérlőkkel.
A terület alapú támogatás alakulása.
Jelenleg az érvényben lévő haszonbérletbe adott termőföldek kivételével Gyomaendrőd Város Önkormányzata veszi
igénybe a terület alapú támogatást, amely 2015. évben várhatóan a bejelentett 200,1 ha után 13,5 millió Ft-ot jelent.
A vagyonkezelésbe adott termőföldek után az önkormányzat elesik a terület alapú támogatástól. A Vagyonkezelő
Kft.-nek haszonbérleti díj bevétele keletkezik.
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Azt, hogy az önkormányzat esetleg milyen módon tud részesülni a termőföldek hasznosításából külön kell vizsgálni.
Ebben az esetben lehetőségként felmerülhet a termőföldek után az önkormányzat részéről a vagyonkezelői jog
ellenértékének a meghatározása évenként. Az évenkénti vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása a
földhaszonbér mértékéhez igazodna. Ehhez javaslom az önkormányzat könyvvizsgálóinak a véleményét kikérni.
Az előterjesztés mellékletét képezi a kimutatás a termőföldekről, amely az alapadatok mellett tartalmazza a területi
elhelyezkedést, a hasznosítóját, bérlet esetén a bérleti díjat.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Termőföldek visszavétele haszonbéréetből"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2015. szeptember 30. napjával lejáró, alábbiakban részletezett
haszonbérletbe adott termőföldeket visszaveszi a bérlőktől.
Helyrajzi szám
075/24
075/42
082/16

Művelési ág Terület
szántó
0,6099
szántó
0,3320
szántó
5,1071

AK.
Szerződés lejár
13,78
2015.09.30
7,50
2015.09.30
76,85
2015.09.30

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Haszonbérleti szerződések felbontása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem kezdeményezi a még érvényben lévő földhaszonbérleti szerződések
egyoldalú felbontását.

Határidők, felelősök:

42

Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Termőföldek vagyonkezelői jogának ellenértéke"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megalakuló Vagyonkezelő Kft.-nek átadásra tervezett termőföldekkel
kapcsolatban kéri a könyvvizsgálókat, hogy adjanak szakvéleményt arról, hogy a Vagyonkezelő Kft. által
hasznosított termőföldek után befolyt haszonbérleti díj mértékével szemben a vagyonkezelői jog ellenértékének
meghatározása milyen módon történjen.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Kimutatás Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező termőföldekről, azok hasznosításáról

Helyrajzi szám
GYOMAENDRŐD/Z/8028
GYOMAENDRŐD/Z/8176
GYOMAENDRŐD/K/2629/34
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/Z/14704/1
GYOMAENDRŐD/K/2155/7
GYOMAENDRŐD/K/2155/7
GYOMAENDRŐD/K/2155/7
GYOMAENDRŐD/K/2754/3
GYOMAENDRŐD/K/2754/3
GYOMAENDRŐD/K/2754/3
GYOMAENDRŐD/K/2754/3
GYOMAENDRŐD/K/2754/3
GYOMAENDRŐD/K/2754/3
GYOMAENDRŐD/K/1278/5
GYOMAENDRŐD/K/1482/2
GYOMAENDRŐD/Z/14002
GYOMAENDRŐD/Z/14002
GYOMAENDRŐD/K/75/24
GYOMAENDRŐD/K/75/42
GYOMAENDRŐD/K/82/16
GYOMAENDRŐD/K/82/16
GYOMAENDRŐD/K/82/16
GYOMAENDRŐD/K/2691/6
GYOMAENDRŐD/B/7681/5
GYOMAENDRŐD/K/2693/5
GYOMAENDRŐD/K/2693/5
GYOMAENDRŐD/K/2693/5
GYOMAENDRŐD/K/2693/5
GYOMAENDRŐD/K/2284/14
GYOMAENDRŐD/K/2284/14
GYOMAENDRŐD/K/2284/17
GYOMAENDRŐD/K/2284/17
GYOMAENDRŐD/K/2287/5
GYOMAENDRŐD/K/2287/5
GYOMAENDRŐD/K/2290/2
GYOMAENDRŐD/K/2290/2
GYOMAENDRŐD/K/2290/3
GYOMAENDRŐD/K/2290/3
GYOMAENDRŐD/K/2294/10
GYOMAENDRŐD/K/2294/10
GYOMAENDRŐD/K/2294/6
GYOMAENDRŐD/K/2294/6
GYOMAENDRŐD/K/2294/7
GYOMAENDRŐD/K/2294/7
GYOMAENDRŐD/K/2294/8
GYOMAENDRŐD/K/2294/8

2015. április 20-i állapot
műv.ág
jel
min.o.

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

b
b
a
a
a
h

a
a
a
d
d
d

a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a

terület

3
3
5
2
4
5
6
2
3
4
3
4
5
3
4
5
5
6
3
4
4
4
4
5
6
3
5
5
7
4
6
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5
4
4
5

0,6131
0,2729
1,9153
0,1054
13,2237
8,5167
1,4768
0,7501
0,5439
0,0525
4,4938
4,4379
2,2878
2,1752
1,2280
1,2738
0,5754
0,5755
7,9014
2,0000
0,6099
0,3320
0,8715
1,0535
3,1821
0,0400
3,6507
7,8552
5,6107
10,5775
10,3033
9,9170
4,9433
4,9496
3,5630
10,6017
0,9926
10,0169
10,6865
10,7207
7,5333
2,7213
6,7557
0,7802
0,3840
1,0535
12,4464
9,2206
4,3295

ak. a terület elhelyezkedése
20,78 Bacslaposi u. 6.
9,25
33,33
4,40
298,86
148,19
18,02
31,28
18,44
1,19
152,34
100,30
39,81
73,74
27,75
22,16
10,01
7,02
267,86
45,20
13,78
7,50
19,70
18,33
38,82
1,36
63,52
136,68
31,42
239,05
125,70
224,12
86,01
111,86
62,00
239,60
17,27
226,38
185,95
242,29
131,08
61,50
117,55
17,63
6,68
18,33
281,29
208,39
75,33

Kör utca 39.
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Bethlen tangazdasághoz közel
szarvasi dülök mellett
volt pedagógus föld
volt pedagógus föld
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Póhalom
Cebál-Bala
Fattyasi veteményes
Fattyasi veteményes
Ipari Parktól nem messze
Ipari Parktól nem messze
Ipari Parktól nem messze
Ipari Parktól nem messze
Ipari Parktól nem messze
Csejti lapos
Nagylapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum

bérlő, használó egyéb jogcím

bérleti díj

szerződés

AK/kg

lejár

5 éves szerződéssel eladva
5 éves szerződéssel eladva
önkormányzat
Raduska Lajos
önkormányzat
Raduska Lajos
használaton kívül

önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
Bíró Imre
Bíró Imre
Bíró Imre
Bíró Imre
Bíró Imre
Bíró Imre
használaton kívül
használaton kívül
csak területrész bérelnek
csak területrész bérelnek
Csapó Elek
Csapó Elek
Csikós Edit
Csikós Edit
Csikós Edit
használaton kívül
Farkas Sándorné
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté
Giricz Máté
Hanyecz és Társa Kft.
Hanyecz és Társa Kft.
Hanyecz és Társa Kft.
Hanyecz és Társa Kft.
Hanyecz és Társa Kft.
Hanyecz és Társa Kft.
Hanyecz és Társa Kft.
Hanyecz és Társa Kft.

megjegyzés
Sarkadi Mónika
Vig Erzsébet

40

2016.09.30

40

2016.09.30

40
40
40
40
40
40

2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30

sok a terménylopás
iszaplerakásra kijelölt terület
25
25
25
25
25

2015.09.30
2015.09.30
2015.09.30
2015.09.30
2015.09.30

5 570 Ft

2015.09.30

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32

2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31
2016.10.31
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30

GYOMAENDRŐD/K/2294/9
GYOMAENDRŐD/K/2294/9
GYOMAENDRŐD/K/2155/7
GYOMAENDRŐD/B/6765/7
GYOMAENDRŐD/B/6765/7
GYOMAENDRŐD/K/2750/9
GYOMAENDRŐD/K/2750/9
GYOMAENDRŐD/K/2750/9
GYOMAENDRŐD/K/2626/4
GYOMAENDRŐD/K/2626/4
GYOMAENDRŐD/K/1128/3
GYOMAENDRŐD/K/2155/4
GYOMAENDRŐD/K/2253/13
GYOMAENDRŐD/K/2253/13
GYOMAENDRŐD/K/2299/13
GYOMAENDRŐD/K/2365/10
GYOMAENDRŐD/K/2691/6
GYOMAENDRŐD/K/2691/6
GYOMAENDRŐD/K/2691/6
GYOMAENDRŐD/K/2724
GYOMAENDRŐD/K/2765/6
GYOMAENDRŐD/K/2774/12
GYOMAENDRŐD/K/2774/12
GYOMAENDRŐD/K/28/2
GYOMAENDRŐD/K/296/12
GYOMAENDRŐD/Z/13103/1
GYOMAENDRŐD/Z/13444
GYOMAENDRŐD/Z/13458
GYOMAENDRŐD/Z/13473/3
GYOMAENDRŐD/Z/13485
GYOMAENDRŐD/Z/13510
GYOMAENDRŐD/Z/13845
GYOMAENDRŐD/Z/14001
GYOMAENDRŐD/Z/14003/3
GYOMAENDRŐD/Z/15053/1
GYOMAENDRŐD/Z/15060/3
GYOMAENDRŐD/Z/15060/52

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

GYOMAENDRŐD/Z/8163
GYOMAENDRŐD/Z/8652
GYOMAENDRŐD/Z/8861
GYOMAENDRŐD/Z/8862
GYOMAENDRŐD/Z/8863
GYOMAENDRŐD/Z/8864
GYOMAENDRŐD/Z/9040
GYOMAENDRŐD/Z/9186
GYOMAENDRŐD/Z/9875
GYOMAENDRŐD/K/2667/9
GYOMAENDRŐD/K/2667/9
GYOMAENDRŐD/K/2667/9
GYOMAENDRŐD/K/2667/9
GYOMAENDRŐD/Z/8406
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/K/2629/38

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

a
a

a
a
a
a
a

a
a
a

a
a
a

b
a
a
a
a
b
a
a
a

4
5
1
3
2
3
4
5
5
6
4
1
4
5
5
5
4
5
6
4
4
4
5
5
2
7
4
4
4
4
4
3
4
4
3
6
6

1,7112
8,5063
22,5525
0,4623
1,6747
3,5328
2,2878
0,8046
9,2591
22,2035
0,4776
0,4316
0,3503
0,0637
2,7532
0,1992
0,0265
0,0778
0,0928
0,0130
0,2431
0,2067
0,2254
0,0206
0,0959
0,2536
0,2216
0,2068
0,3420
0,1543
0,1622
0,2928
0,3496
1,3416
0,4385
0,2268
0,7093

38,67
148,01
1 019,37
15,67
69,83
119,76
51,70
14,00
161,11
270,88
10,79
19,51
7,92
1,11
47,91
3,47
0,59
1,35
1,13
0,29
5,49
4,67
3,92
0,35
3,99
1,42
5,01
4,67
7,73
3,49
3,66
9,93
7,90
30,32
14,87
2,77
8,65

2
4
6
6
6
6
3
4
2
2
3
4
5
4
5
6
7

0,4118
0,1857
0,1859
0,1859
0,1715
0,1715
0,2021
0,2438
0,3064
0,3277
1,1575
3,0477
0,9040
0,7251
13,2048
11,8253
5,3266

17,17
4,19
2,27
2,27
2,09
2,09
6,85
5,51
12,78
13,67
39,24
68,88
15,73
16,39
229,76
144,27
29,83

Dés - páskum
Dés - páskum
volt pedagógus föld
Fűzfás - zug
Fűzfás - zug
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Csejti lapos
Csejti lapos
Régi vasúti pálya
volt pedagógus föld területén
Dés - páskum
Dés - páskum
Fazekas - zug
Szabadstrand, Endrőd parkoló
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Madarásztanya, Koplaló
Tövishát, csatorna szélén, Dögösnél
Tövishát, földút szélén
Tövishát, Földút szélén
árterület, a Cigányvárostól
Csárdaszállás közig.hat. közel
Fűzfás - zug
Újkert - sor
Újkert - sor
Újkert - sor
Újkert - sor
Újkert - sor
Csepüskert
Pocos - zug, gyepes terület
Pocos - zug, gyepes terület
Pap - zug, űdülők kezdete
Bónom külső, út mellett
Bónom külső csatornapart

Hanyecz és Társa Kft.
Hanyecz és Társa Kft.
önkormányzat
használaton kívül
használaton kívül
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
nem hasznosítható
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
használaton kívül
Pájer strand
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
nem használt, használaton kívül
szomszédok művelik
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
az üdülő tulajdonosok
feltehetően a szomszéd
üdülő tulajdonosok tartják rendben

Öregszölö
Öregszölö
Bónom - zug
Bónom - zug
Bónom - zug, nem vízp.
Bónom - zug, nem vízp.
Kocsorhegy, III.ker 40.
Kocsorhegy
Kocsorhegy
Szentmiklós
Szentmiklós
Szentmiklós
Szentmiklós
Kondorosi u. 1.
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos

Kovács István kaszálja
Szilágyi János kaszálja
Zöldpark Kft. Homoktővis
Zöldpark Kft. Homoktővis
Zöldpark Kft. Homoktővis
Zöldpark Kft. Homoktővis
használaton kívül
használaton kívül
nem művelt tanyához tart
Németh Vince és Szujó Péter
Németh Vince és Szujó Péter
Németh Vince és Szujó Péter
Németh Vince és Szujó Péter
ÖNO használja
Raduska Lajos
Raduska Lajos
önkormányzat

32
32

2016.09.30
2016.09.30

hasznosítása korlátozott

belvízes tanyához tartozó
belvízes tanyához tartozó
43
43
43
43

2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30

40
40

2016.09.30
2016.09.30

GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/K/155/17
GYOMAENDRŐD/K/155/17
GYOMAENDRŐD/K/155/17
GYOMAENDRŐD/Z/8694
GYOMAENDRŐD/Z/8943
GYOMAENDRŐD/K/2754/1
GYOMAENDRŐD/K/2754/1
GYOMAENDRŐD/K/2754/1
GYOMAENDRŐD/K/2754/1
GYOMAENDRŐD/K/2754/1
GYOMAENDRŐD/K/2754/1
Szántó összesen:

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

GYOMAENDRŐD/B/6102
GYOMAENDRŐD/K/2229/9
GYOMAENDRŐD/K/2284/17
GYOMAENDRŐD/K/2284/19
GYOMAENDRŐD/K/2287/4
GYOMAENDRŐD/K/2289/2
GYOMAENDRŐD/K/2291/1
GYOMAENDRŐD/K/2420/4
GYOMAENDRŐD/K/2426/17
GYOMAENDRŐD/K/2460
GYOMAENDRŐD/K/2629/34
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/K/2629/39
GYOMAENDRŐD/K/2629/39
GYOMAENDRŐD/K/2629/39
GYOMAENDRŐD/K/2667/9
GYOMAENDRŐD/K/2691/6
GYOMAENDRŐD/K/2754/5
GYOMAENDRŐD/K/28/2
GYOMAENDRŐD/Z/14879/7
GYOMAENDRŐD/Z/14879/8
GYOMAENDRŐD/Z/15187
GYOMAENDRŐD/Z/8801
gyep, legelő összesen.

gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)

GYOMAENDRŐD/B/668/4
GYOMAENDRŐD/K/1254/6
GYOMAENDRŐD/K/2173/1
GYOMAENDRŐD/K/2693/5
GYOMAENDRŐD/K/28/2
GYOMAENDRŐD/K/2809
GYOMAENDRŐD/K/2819
GYOMAENDRŐD/Z/13728
Erdő összesen:

erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő

GYOMAENDRŐD/Z/10078
GYOMAENDRŐD/Z/14051
GYOMAENDRŐD/Z/8601

gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös

h
h
a
a
a
b
a
a
d
d
d
a

c
b

b
c
g
k
a
a
a
c
d
b

b
c
c

b

4
6
1
2
3
4
2
4
5
3
4
5
3

1,4649
0,1515
3,8930
25,6905
2,0127
0,2110
0,1784
8,5183
5,6828
1,0579
1,7914
0,9989
4,6506
387,9779

33,11
1,85
175,96
1 071,29
68,23
4,77
7,44
192,51
98,88
35,86
40,49
17,38
157,66
8979,38

4
2
4
4
3
2
3
3
2
2
3
3
3
4
5
3
3
2
3
3
4
4
4
3

1,0769
0,2381
0,2246
1,3686
0,1160
0,5440
0,9014
0,9177
0,0280
0,6315
3,2447
7,3049
3,1723
19,5061
3,6315
17,7516
0,1120
0,0010
1,8938
0,0176
0,4718
0,3125
1,1716
0,1637
64,8019

5,60
3,71
1,17
7,12
1,01
8,49
7,84
7,98
0,44
9,85
28,23
63,55
27,60
101,43
5,81
154,44
0,97
0,01
16,48
0,15
2,45
1,63
6,09
1,42
463,47

2
2
2
2
2
2
2
2

5,7873
0,7316
0,3132
0,0441
0,0029
0,8938
0,1873
0,5609
8,5211

40,51
5,12
2,19
0,31
0,02
6,26
1,31
3,93
59,65

2
2
2

0,0352
0,0647
0,2193

Csejti lapos
Csejti lapos
Hunya alatt
Hunya alatt
Hunya alatt
Álmosdomb utca 26.
Bónom - zug, nem vízp.
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug

önkormányzat
Raduska Lajos
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
szoc. bérlakás
Tímár Attila
Ugrai László
Ugrai László
Ugrai László
Ugrai László
Ugrai László
Ugrai László

Orgona és a Kenderáztató
Szennyvíztelephez közel
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum, vékony csík
Dés - páskum, vékony csík
Dés - páskum, rizsföldek mellett
Nagylapostól nem messze, faluszél
Vitézdüllő
Koplaló, simai domb, régi mezőtúri út elágazás
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Szentmiklós
Csejti lapos
Susány - zug
árterület
Csepüs-Bánom, töltés mellt vékony csík
Csepüs-Bánom, kerékpár és köves út közöti rész
Kecsegés - zug, vízpari elnyuló rész
Álmosdomb u. 1.

hivatal kaszáltatja
a töltés és út között nem hasznosítható
Giricz Máté
Giricz Máté
nem hasznosítható
nem hasznosítható
nem hasznosítható
anyaggödör van benne
használaton kívül
művelhetetlen, szomszédok kaszálják
önkormányzat
Raduska Lajos
Raduska Lajos
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
Németh Vince és Szujó Péter
használaton kívül
Gyulai vízműtársulat töltés oldala
hasznosítása korlátozott
művelhetelen, közmunkások kaszálják
művelhetelen, közmunkások kaszálják
kerttulajdonsok tartják rendben
5 éves szerzdőés Vig család

Kazinczy Ferenc utca mellett
Görögállás
Polyák halom
Csejt lapos
árterület
Bónom - zug
Bónom - zug, a valóságban nem erdő
Csepüskert, Mezőber.út mellett

természetes állapot, nincs használatba adva
természetes állapot, nincs használatba adva
természetes állapot, nincs használatba adva
önkormányzat
természetes állapot, nincs használatba adva
természetes állapot, nincs használatba adva
önkormányzat
természetes állapot, nincs használatba adva

0,92 Endrőd alatt, belter. Polányi út mellet
1,69 Bánom kert, belter. Közel, út szeli át
5,72 Álmosdomb u. 1.

Petrovszki a szomszéd
termszetes állapot, nincs bérebadva
5 éves szerzdőés Vig család

40

2016.09.30

18
40
40
40
40
40
40

2023.06.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30
2016.09.30

utcák közötti terület
25
25

2016.10.31
2016.10.31

40
40

2016.09.30
2016.09.30

43

2016.09.30

Gyümölcsös összesen:
GYOMAENDRŐD/Z/13109/1
GYOMAENDRŐD/Z/13112/1
GYOMAENDRŐD/Z/13131
GYOMAENDRŐD/Z/13137
GYOMAENDRŐD/Z/13143
GYOMAENDRŐD/Z/13146
GYOMAENDRŐD/Z/13150
GYOMAENDRŐD/Z/13157
GYOMAENDRŐD/Z/13165
GYOMAENDRŐD/Z/13171
GYOMAENDRŐD/Z/13179
GYOMAENDRŐD/Z/13197
GYOMAENDRŐD/Z/13205
GYOMAENDRŐD/Z/13743
GYOMAENDRŐD/Z/14008/2
GYOMAENDRŐD/Z/15057/4
GYOMAENDRŐD/Z/15632
GYOMAENDRŐD/Z/15653
GYOMAENDRŐD/Z/8083
GYOMAENDRŐD/Z/8402
Kert összesen:

kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert

GYOMAENDRŐD/K/2809
GYOMAENDRŐD/K/389
Nádas összesen:

nádas
nádas

Mindösszesen:
átlagaranykorona érték

készítette:
Csényi István ügyintéző

b
b

0,3192

8,33

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,0525
0,0518
0,0673
0,0485
0,0555
0,0249
0,0478
0,0642
0,1072
0,0975
0,1360
0,0386
0,1690
0,0223
0,0266
0,0836
0,0807
0,0915
0,0874
0,0424
1,3953

1,37
1,35
1,76
1,26
1,44
0,65
1,24
1,67
2,80
2,54
3,55
1,00
0,43
0,58
0,69
2,18
2,11
2,39
2,28
1,11
32,40

2
2

1,4009
0,7275
2,1284
465,1438

ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
ártér, Gyoma
Csepüskert
Vékony csík, Keleti utca, töltés mellett
Pap - zug, nem vízparti, töltés, mellett
Dan - zug, nem vízpari
Dan - zug, nem vízpari
Öregszölő, vékony csík
ÖNO Kondorosi út 1.

14,57 Bónom - zug
7,57 Torzsás - zug
22,14
9565,37
20,56

használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
használaton kívül
ingatlantulajdonosok
telektulajdonosok
nem művelt erősen cserjés
nem művelt erősen cserjés
használaton kívül
ÖNO

holtág egyesület
holtág egyesület
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holtágak hasznosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évben a T. Képviselő-testület többször tárgyalt a Körösi Halászati Szövetkezet haszonbérletében lévő
önkormányzati holtágak halgazdálkodási jogának jövőjét.
A legutolsó döntés szerint a felmerült kártalanítási összeg kifizetésének elkerülése érdekében a halgazdálkodási jog
újabb 1 éves időszakra haszonbérbe lett adva.
A 2015. január 22-én kelt haszonbérleti szerződésben a haszonbérlő vállalta, hogy a haszonbérleti szerződés
lejáratát követően, tehát 2015. december 31. után az Önkormányzat irányába semmi nemű kártérítést nem kíván
érvényesíteni, ezáltal a holtágak hasznosítása tehermentesült.
A korábbi tervek alapján a holtágak hasznosítását az Önkormányzat valamely gazdasági társaságán keresztül
kívánja ellátni, azonban az elmúlt időszakban a Torzsászugi Tájvédelmi és Horgász Egyesület (Gyomaendrőd, Béke
u. 23.) és a Körösi Sporthorgász Egyesület (Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.) is kérelemmel fordultak az
Önkormányzathoz.
A kérelmük alapján 2016. január 1-től haszonbérbe kívánják venni a Torzsás-zugi holtág és a Németzugi holtág
halászati jogát, az ezzel járó összes jog és kötelezettség vállalásával.
A fenti két kérelem mellett várhatóan hasonló jellegű kérelem fog beérkezni a Fűzfás-zugi holtágra és a Hantoskerti
holtágra vonatkozóan is.
Bár a 6 önkormányzati holtág közül 4 esetében van valamilyen szintű lakossági szerveződés, 2 esetében (Rév-zugi
és a Csókási holtág) várhatóan az Önkormányzatnak kell a hasznosítani a halgazdálkodási jogot.
Jelenleg az Önkormányzat választási út előtt áll. Egyik lehetőség az, hogy nem adja bérbe a halgazdálkodási jogot.
Ezzel együtt felkészül a 2015. december 31. utáni állapotra (valamely gazdasági társaságán keresztül).
A másik út az, hogy egy pályázati eljárás során lehetőséget biztosítunk a civil szervezeteknek és egyes holtágakat
bérbe ad.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság nem hozott döntést.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a Közös Önkormányzati Hivatal
vizsgálja felül a holtágak hasznosítási lehetőségét abból a szempontból, hogy
milyen költségekkel lenne üzemeltethető a 2016. január 1-ével visszakerülő 6
holtág, milyen bevételek mellett, és elemezze annak a lehetőségét, hogy az
önkormányzat hogyan tudná leghatékonyabban hasznosítani a holtágakat az
alábbi három alternatíva közül:
1.
100 %-ban önkormányzati tulajdonú profitorientált gazdasági társaság
2.
önkormányzati kezelésben turisztikai célú együttműködésen alapuló közös
hasznosítás (TDM)
haszonbérbe adás

1. döntési javaslat
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"Hasznosítási lehetőségek vizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül a holtágak
hasznosítási lehetőségét abból a szempontból, hogy milyen költségekkel lenne üzemeltethető a 2016. január 1-ével
visszakerülő 6 holtág, milyen bevételek mellett, és elemezze annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat hogyan
tudná leghatékonyabban hasznosítani a holtágakat az alábbi három alternatíva közül:
1. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú profitorientált gazdasági társaság
2. önkormányzati kezelésben turisztikai célú együttműködésen alapuló közös hasznosítás (TDM)
3. haszonbérbe adás

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Haszonbérleti pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Torzsás-zugi, a Német-zugi, a Fűzfás-zugi, a
Csókási, a Révzugi és a Hantoskerti holtág halgazdálkodási jogának 2016. január 1-től történő bérbeadására
pályázatot kíván meghirdetni. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési osztályt a pályázati felhívás
kidolgozására és az augusztusi ülésre történő beterjesztésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Halgazdálkodási jog megtartása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Torzsás-zugi, a Német-zugi, a Fűzfás-zugi, a
Csókási, a Révzugi és a Hantoskerti holtág halgazdálkodási jogát 2016. január 1-től a gazdasági társaságok
átalakítását követően létrejövő vagyongazdálkodási Kft-n keresztül kívánja hasznosítani.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Nagyszénás Nagyközségi Önkormányzat részvényfelajánlása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata az Alföldvíz Regionális Víziközmű – szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban 2.049 db 14.000,- Ft névértékű, összesen: 28.686.000,- forint részvénnyel rendelkezik. Ezek
egy részét felajánlják megvételre az Alföldvíz Zrt.-nek, illetve a társtulajdonos önkormányzatoknak.
A részvények eladási ára a névértéknek megfelelő összeg lehet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alföldvíz Regionális Víziközmű – szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban 10.707 db 14.000,- Ft névértékű, összesen: 149.898.000,- forint részvénnyel rendelkezik,
amely 3,95 % részesedést tesz ki.
Nagyszénás Község Önkormányzata kéri, hogy amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata érdekli a
részvényvásárlás, akkor azt jelezze.
A részvények egy részének megvásárlása jelentősen nem befolyásolná ( a teljes részvényérték esetén 0,75
százalékpont ) Gyomaendrőd Város Önkormányzata részesedését a társaságban, ugyanakkor aránytalanul magas
kiadással járna.

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

A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzata köszönettel veszi Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Alföldvíz
Regionális Víziközmű – szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő részvényei egy részének
megvásárlásra tett ajánlatát.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem kíván részvényt vásárolni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Csényi István
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Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.
Telefon: 68/443-000; Fax: 68/443042
e-mail: nagyszenas@globonet.hu

Ikt. szám: ........ : .. :'. ... ./2015

Tárgy: részvényfelajánlás

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500

Gyomaendrőd,

Selyem út 124.

Tisztelt Önkonnányzat!

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zártkörűen Működő

Részvénytársaságban 2.049 db, egyenként 14.000 Ft névértékű

részvénnyel rendelkezik. Önkormányzatunk a részvények egy részét értékesíteni
kívánja és felajánlja megvételre a Zrt-nek, illetve a tulajdonostársaknak.
A részvények eladási ára -

képviselő-testületünk döntésétől függően

- várhatóan név-

értékének megfelelő összeg lehet.
Amennyiben Önkormányzatuk érdeklődik a részvényeink megvásárlása iránt, kérem
szíveskedjenek a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal felé jelezni, hogy az értékesítés ügyében
tárgyalásokat kezdhessünk.

Nagyszénás, 2015. június 8.

'i1
NyemcsoU János
polgánnbster

Dr. Flivdsi Gábor
jegyző

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

A kintlévőségek behajtására vonatkozó intézkedési ütemterv
Enyedi László
Megyeri László aljegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésén fogadta el a kintlévőségek
bemutatásáról, alakulásáról szóló beszámolót. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg utasította a jegyzőt, hogy
készítsen a hátralékok behajtására, csökkentésére vonatkozó intézkedési ütemtervet.
Adóhátralékok:
Az Adó Osztály számára egyre nagyobb feladatot jelent az adóhátralékok behajtása. A végrehajtás
eredményességét nagyban akadályozza az adós személyének fellelése, a munkahelyi adatok lekérése, valamint az
adós jövedelme. Sok adózónak nincs nyilvántartott jogviszonya, a jövedelemforrások felderíthetetlenek, illetőleg
legtöbben minimálbérre vannak bejelentve, a nyugdíjasok nyugdíja alacsony, a segélyek pedig nem vonhatók
végrehajtás alá.
A leggyorsabban eredményt elérő behajtási cselekmény a bankszámlával rendelkező hátralékos adózók számlái
ellen benyújtott azonnali beszedési megbízás kibocsátása. Ezt alkalmazzuk adózónként egyedi inkasszó
kibocsátásával, illetve egy évben több alkalommal, az összes hátralékkal rendelkező adózóval szemben. Ennek az
ütemezése ebben az évben a következők szerint várható:
- 2015. május hóban: Május 26-án már megtörtént az inkasszók kibocsátása minden adónemre vonatkozóan, kivéve
az iparűzési adót, mivel annak bevallása, befizetése május hó végéig volt esedékes.
- 2015. július hóban: Az iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, az iparűzési adóban hátralékkal rendelkező
adózók számlái ellen kerül benyújtásra inkasszó.
- 2015. október-november hóban: A második félévi adófizetési kötelezettségek határidejének leteltét követően, a III.
negyedévi zárás után kerül sor egy teljes körű, minden, számlával rendelkező hátralékost és minden adónemet
érintő inkasszó kibocsátására.
Az egyedi inkasszók kibocsátása, a letiltási rendelvények munkáltatóhoz történő benyújtása, a bankszámla és a
munkahely keresése egész évben folyamatosan történik.
Bevétellel nem járó, de hátralékot csökkentő cselekmény az elévülő adótartozások leírása. Egy adótartozás
végrehajtásához való jog alapesetben az adó esedékességének naptári éve utolsó napjától számított 5 év elteltével
évül el. Az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik, ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított.
Nyugszik, illetve megszakad az elévülés bizonyos esetekben, pl. jelzálogjog bejegyzésekor, felszámolási eljárás
alatt stb. Előzőekre tekintettel ez év második félévében kerül sor az elévült adótartozások leírására, a 2009. évben,
vagy az előtt esedékes adótartozások írhatók le.
Ingóság lefoglalására, ingó és ingatlan vagyontárgyakra lefolytatandó végrehajtásra az önkormányzati
adóhatóságnak kapacitása nincs. Megfontolandó lenne ezeknek a végrehajtási cselekményeknek az elvégzésére
önálló bírósági végrehajtó bevonása, mely külön megállapodás alapján történhet. Itt figyelemmel kell lenni, hogy a
kifizetendő költségek hogyan állnának arányban a behajtott követelésekkel szemben.
További lehetőség lenne a hátralékok csökkentésére az adóellenőrök alkalmazásához hasonlóan, határozott idejű
munkaviszony keretében történő adóbehajtók alkalmazása, vagy olyan teljesítmény arányos érdekeltségi rendszer
kidolgozása, mely ösztönözné a dolgozókat az eredményesebb, hatékonyabb behajtási tevékenységre. A helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat az ügykörébe tartozó
adók és illetékek hatékony beszedésének elősegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett
adó- és illetéktartozásból az önkormányzatokat megillető bevétel terhére rendeletében szabályozhatja az anyagi
érdekeltség feltételeit. Ezáltal lehetnének ösztönözve a végrehajtással érintett dolgozók ennek az egyáltalán nem
népszerű feladatnak az ellátására.
Hitelek:
A hátralékos hitelállomány jelentős része már végrehajtási szakaszban van, az önálló bírósági végrehajtó végzi
ezeknél az ügyeknél a végrehajtási cselekményeket. A további hitelállomány felülvizsgálata 2015. augusztus hó
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végéig megtörténik. Azok az adósok, akik jelentősebb hátralékkal rendelkeznek, szeptember hó folyamán
felszólításra kerülnek, hogy amennyiben nem rendezik a hátralékukat, a hitel felmondásra és végrehajtásra kerül. A
hitelek felmondásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt, előterjesztés
alapján, várhatóan október hóban. A felmondott hiteleknél ezután kezdődhet meg a végrehajtási eljárás.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások:
Jelenleg folyamatban van az érdekeltségi hozzájárulások hátralékos állományának a felülvizsgálata. A tízezer
forintot elérő tartozások, amelyek még nem kerültek átadásra adók módjára történő behajtásra, július – augusztus
hóban átadásra kerülnek és így folytatódik tovább a behajtásuk. A már régebben átadott tartozások behajtása, az
adóhátralékoknál ismertetett módon, folyamatosan történik. A tízezer forint alatti tartozások nem hajthatók végre
adók módjára, ezeknél a tartozásoknál a felszólításon kívül egyéb lehetőség nem nagyon van a behajtásra.
Szociális rendszer keretében nyújtott támogatások:
A szociális rendszer keretében nyújtott támogatások visszafizetési kötelezettsége miatti tartozások az aktív korú
rendszeres szociális segélye, a közköltséges temetés, a jövedelempótló támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás. Ezeket a tartozásokat a Ket. szabályai szerint kell végrehajtani, mely lényegesen kevesebb lehetőséget
biztosít, mint ha azt adók módjára lehetne behajtani.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 14. §-a kimondja, hogy szociális
hatáskörben hozott kötelezettséget megállapító határozat esetében a határozat jogerőre emelkedésétől számított
egy éven túl nincs helye végrehajtásnak. A rendelkezésre álló egy éven belül a hivatal elvégezte azokat a
végrehajtási cselekményeket, melyeket az adott konkrét ügyben a jogszabály meghatározott, azonban ezek a
legtöbb esetben nem vezettek eredményre, hiszen ez a személyi kör legtöbb esetben nem rendelkezett végrehajtás
alá vonható jövedelemmel sem.
Hivatalunk eddig azért nem törölte ezeket a már végrehajtás alá nem vonható tartozásokat, mert az ügyfelek nagy
része önként vállalta a részletfizetést, mely tartozás a hivataltól kapott rendszeres ellátásából került levonásra. Ki
kell emelnünk, hogy az ügyfelek önként vállalt fizetési kötelezettsége csak abban az esetben realizálódott, ha
hivatalunk az ellátásból levonta a tartozást. 2015. március 1. napjától az utolsó rendszeres pénzellátás – az aktív
korúak ellátása – is átkerült a járási hivatalhoz, így most már hivatalunknak nem áll rendelkezésre semmilyen eszköz
az önkéntes teljesítés realizálásához.
A testületi döntést követően a közigazgatási osztály a következő három hónapban a konkrét ügyekben törölni fogja a
fennálló tartozást, figyelembe véve azt, hogy az ügyfél esetlegesen önként teljesít-e, valamint alapul véve a szociális
törvény fenti szabályozását: egy éven belül elvégezzük azokat a végrehajtási cselekményeket, melyeket a
végrehajtási eljárás meghatároz számunkra.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a kintlévőségek behajtására
vonatkozó intézkedési ütemterv elfogadását, egyúttal javasolja, hogy a
hátralékok csökkentése érdekében kerüljön megvizsgálásra adóbehajtók
alkalmazása, illetve a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszere bevezetése
lehetőségének a feltételei.

Döntési javaslat
"A kintlévőségek behajtására vonatkozó intézkedési ütemterv "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kintlévőségek behajtására vonatkozó
intézkedési ütemtervet. Felkéri a jegyzőt, hogy a hátralékok csökkentése érdekében vizsgálja meg és a Képviselőtestület 2015. augusztusi ülésére terjessze elő:
- adóbehajtók alkalmazásának a lehetőségét,
- a beszedett hátralékos adóbevétel terhére hogyan lehet rendeletben szabályozni a dolgozók anyagi
érdekeltségének a feltételeit.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 27.
Felelős: Megyeri László
Hivatali felelős: Enyedi László
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Utasítás adás önkormányzati turisztikai közfeladat ellátás végzésére
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület ez év során már többször foglalkozott a turizmussal kapcsolatos feladat ellátási formák
megválasztásának elveiről, a jelenlegi formák, a helyi TDM szervezetben vállalt szerepének és támogatásának
mértékéről. Legutóbb a 2015. május 28-i ülésén döntött arról, hogy a júliusban induló új turisztikai attrakciókat mely
szervezetekkel kívánja üzemeltetni, illetve, hogy az Mötv-ben is megnevesített feladatokat milyen fő célkitűzésekkel,
mely együttműködési szempontokra figyelemmel, milyen szervezetben vállalt önkéntes tagsággal kívánja
megvalósítani.
A fenti átalakítási folyamatok lezárultjáig is célszerű a turizmushoz kapcsolódó erőforrások koncentrálása és
egyetlen, a hatékonyabb szakmai és pénzgazdálkodást is garantáló szervezethez irányítása.
Mint az a Képviselő-testület is ismert, 20/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozattal elfogadottan közszolgáltatási szerződés
jött létre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. között. A közszolgáltatási
szerződés tárgya Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 4.; 13.; és a 15.;
pontjaiban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok teljesítése. Ezek közül külön nevesítésre került, hogy a
fürdő "..közreműködik a tulajdonos utasítása szerint a rendelkezésére bocsátott anyagi erőforrásokkal arányosan az
Önkormányzat turisztikai feladatainak ellátásában..."
A közszolgáltatási szerződés megkötése arra irányult, hogy a közérdeket szolgáló közfeladat végzésére utasítja a
szervezetét, ehhez a kompenzációt előre paraméterezhetően és objektív módon rögzíti, ennek a kompenzációnak a
mértéke nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerült költségeket, stb. Ha ez
megvalósul, akkor egy olyan közszolgáltatás ellentételezéseként adott kompenzáció lesz, amely nem minősül állami
támogatásnak, nem termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás, így az nem képez ÁFA alapot sem.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.
mellékletének 148. sorában (066020 Városgazdálkodási kormányzati funkció dologi kiadásokon belül) reklám és
marketing tevékenységre 2.000.000 forintot különített el, mely keretből 1.200.000 forintot a turizmushoz kapcsolódó
városi marketing tevékenységre kíván fordítani.
Ez az összeg napilapban történő népszerűsítésre a következő feladatmegoldást fedezné:
Hagyományos napilapban: 1/2 oldal színes felület 100 000 Ft+Áfa/alkalom, 400 000 Ft/4 alkalom,
Hagyományos napilapban: 1/4 (6/100) oldalas színes PR 70 002 Ft+Áfa/alkalom, 210 006 Ft+Áfa/3alkalom,
Elektronikus napilapban: PR cikk, korlátlan tartalommal 65 555 Ft+Áfa/hónap, 589 995 Ft+Áfa/ 9 hó-nap.
Összesen: 1.200.000 Ft (azaz egymillió-kettőszázezer Ft)
A fentiekben kifejtettek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
támogatja a városi marketing feladatok utasítás keretében Liget Fürdő
Kft. általi közfeladat ellátását.

Döntési javaslat
"Utasítás adás önkormányzati turisztikai közfeladat ellátás végzésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a kizárólagos tulajdonában álló Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft.-t, hogy a 20/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozattal elfogadott, Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzatnak a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 15. pontjában meghatározott kötelező
önkormányzati feladatát, nevesítetten a turizmushoz kapcsolódó városmarketing tevékenységét lássa el a következő
paraméterekkel:
Hagyományos napilapban 4 alkalommal 1/2 oldalas színes felületű megjelenés, továbbá 3 alkalommal 1/4 (6/100)
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oldalas színes PR, valamint elektronikus sajtóban 9 alkalommal PR cikk korlátlan tartalommal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a feladat ellátásra a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.)
önkormányzati rendelet 6. mellékletének 148. sorában (066020 Városgazdálkodási kormányzati funkció dologi
kiadásokon belül) reklám és marketing tevékenységre elkülönített összegből 1.200.000 Ft-ot azaz egymilliókétszázezer forintot biztosít egy összegben 2015. június 30-áig.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a gazdasági évet lezáró mérlegbeszámolójában lesz köteles számot adni a feladat
ellátás teljesítéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosító számú „Körös-szögi Kistérség
Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” tárgyú projekt
közbeszerzési ajánlati felhívásának módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosító számú „Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének
Továbbfejlesztése” tárgyú projekt keretében zajló közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásának módosítása vált
szükségessé a KFF hiánypótlási felhívása, valamint kis mértékben műszaki helyesbítés miatt.
A KFF hiánypótlási felhívása a hibás teljesítési kötbér előírásainak javítására vonatkozott.
A műszaki helyesbítés a Szarvasra és Kondorosra szállítandó teleszkópos homlokrakodó meghatározásának
pontosítása miatt vált szükségessé. (Az ajánlati felhívás mellet a dokumentációban is történt kis mértékű pontosítás,
de ez nem érinti magát az ajánlati felhívást, így ez jelen esetben nem mérvadó.)
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa június 3-án tartott rendkívüli ülésén döntött a hirdetmények
módosításáról (a határozatok jelen előterjesztés melléklete).
Az ülésen elhangzott, hogy a Társulás az eredeti közbeszerzési anyag EMIR rendszerbe történő feltöltését úgy
hagyja jóvá, ha a közbeszerzés lebonyolításáért felelős szervezet a KFF felhívásának megfelelően javítja azt. Ez a
javítás azonban nem történt meg, így a KFF újból felhívta a figyelmet a helytelen kötbér meghatározásra, ill. arra,
hogy a feltöltés nem helyesen történt meg, emiatt továbbra is kéri a helyesbítést. Ez a helyesbítés azonban csak a
közbeszerzési hirdetmények módosításával vihető végbe, melynek a projekt keretében nem elszámolható díja van.
A módosítás nélkül az eljárás szabályossága nem biztosított, a műszaki pontosítások elengedhetetlenül
szükségesek voltak ahhoz, hogy valóban olyan gépek kerüljenek kiírásra, melyeket a Társulás tag települései
beszerezni, használni kívánnak.
A díjak finanszírozása beruházás arányosan oszlik meg a projektben részt vevő települések között, Gyomaendrőd
része 86.825.- Ft.
A Társulás vizsgálni kívánja a módosítások felelősségének megállapítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúan támogatta a döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosító számú „Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének
Továbbfejlesztése” tárgyú projekt közbeszerzési ajánlati felhívásának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásának 103/2015. (VI. 3.) sz. határozatát, valamint a közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásának módosítási
díjait. Vállalja a beruházás arányosan Gyomaendrőd Város Önkormányzatát terhelő 86.825.- Ft hirdetmény
ellenőrzési díj finanszírozását a hulladékgazdálkodási szakfeladat terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
· 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Te!: 66/400-140, fax: 66/210-388
e-mail: korosszog@szarvas.hu
KIVONAT
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
2015. j ímius 3-i iilésének jegyzőkönyvéből
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
103/2015. CVI.3.) sz. határozata

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Taiiácsa biztosítja a KEOP1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hullaclékgazclálkoclási
Rendszerének továbbfejlesztése" cluevezésíí projekt keretében jelentkező hirdetmény
megjelentetési díjat. A közbesze1zési eljárások megjelentetési költségének fedezete a
pályázatban részt vevő telepiilések hozzájárulása az alábbiak szerint:
Szarvas:
100.853 Ft
Csabacsííd: 31.951 Ft
Kardos:
1.695 Ft
Kondoros: 58.677 Ft
Gyomae1uh'őcl: 86.825 Ft
Felkéri az érintett telcpiilési önkormányzatok képvisclő-testiíleteit, a közbeszerzési
hirdetmény megjelentetési díj finanszírozására a döntésüket hozzák meg.
Határidő:
Felelős:

2015. június 15.
Brlás János elnök
Dr. Melis János jegyző

K.m.f.

Brlás János sk.
elnök
A kivonatot hitelesíti:
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Korbelyné Uj Réka
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Jegyzőkönyv-vezető

Szarvas, 2015. június 3.

Megnevezés
A „ Tájékoztatás/Nyilvánosság,
valamint P R-Ismeretterjesztési feladatok
ellátása a KEOP-l.l.l/C/13-2013-0043
azonosítószámú, Körös-szögi Kistérség
Rendszerének
Hulladékgazdálkodási
Továbbfejlesztése tárgyú projekt keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló tájékoztató megjelentetés díja
„ Lakossági gyűjtőedényzet és konténerek beszerzése a KEOP-1.1.1/C/132013-0043 iktatószámú, Körös-szögi
Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése tárgyú projekt keretében" TED 2015/S 090161499 módosítás megjelentetés díja
„ Szállítójárművek és felépítmények
beszerzése a KEOP-l.l.l/C/13-20130043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése tárgyú projekt
keretében" TED 2015/S 090-161512
módosítás megjelentetés díja
„Közúti gépjárműveknek nem minősülő
KEOPcélgépek
beszerzése
a
iktatószámú,
l.1. l/C/13-2013-0043
Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése
tárgyú projekt keretében" TED 2015/S
090-161513 módosítás megjelentetés
díja
„Eszközpark fejlesztése a KEOPiktatószámú,
l.l.l/C/13-2013-0043
Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése
tárgyú projekt keretében" TED 2015/S
090-161503

Összesen:

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az
jóváhagyására.

Közzétételi díj
brnttó össze!!e

Érintett települések
hozzájárnlása
Szarvas: 28.815 Ft
Csabacsüd: 9 .129 Ft

80.000 Ft

Kardos: 484 Ft
Kondoros: 16.765 Ft
Gyomaendrőd:

24.807 Ft

Szarvas: 18.009 Ft
Csabacsüd: 5.706 Ft
50.000 Ft

Kardos: 303 Ft
Kondoros: 10.478 Ft
Gyomaendrőd:

15.504 Ft

Szarvas: 18.009 Ft
Csabacsüd: 5.706 Ft
50.000 Ft

Kardos: 303 Ft
Kondoros: 10.478 Ft
Gyomaendrőd:

15.504 Ft

Szarvas: 18.009 Ft
Csabacsűd:

50.000 Ft

5.706 Ft

Kardos: 303 Ft
Kondoros: 10.478 Ft
Gyomaendrőd:

50.000 Ft

280.000 Ft

előterjesztés

15.504 Ft

Szarvas: 18.009 Ft
Csabacsüd: 5.706 Ft
Kardos: 303 Ft
Kondoros: 10.478 Ft
Gyomaendrőd: 15.504 Ft
Szarvas: 100.853 Ft
Csabacsűd: 31.951 Ft
Kardos: 1.695 Ft
Kondoros: 58.677 Ft
Gyomaendrőd: 86.825 Ft

megtárgyalására és a határozati javaslat

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Tel: 66/400-140, fax: 66/210-388
e-mail: korosszog@szarvas.hu

KIVONAT
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
2015. június 3-i ülésének jegyzőkönyvéből
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
104/2015. (Vl.3.) sz. határozata

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a KEOP1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú pályázat megvalósításához kapcsolódó hirdetmény
módosítás okát, és indokoltságát megvizsgálja annak érdekében, hogy a felelősség
kérdése tisztázásra kerüljön. Amennyiben megállapítható a közbeszerzési szakértő
felelőssége, a szakértői díj összegéből kerül levonásra a hirdetmény módosítás
megjelentetés díja. Megbízza a Társulási Tanács Elnökét, és Szarvas város Jegyzőjét,
hogy a vizsgálat lefolytatásáról, és a felelősség megállapításáról gondoskodjon. A
felelősség megállapítása esetén intézkedjen a befizetett lakosságarányos hozzájárulások
visszautalásáról a települések részére.

Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
Brlás János elnök
Dr. Melis János jegyző

K.m.f.

Brlás János sk.
elnök
A kivonatot hitelesíti:
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Korbelyné Uj Reka

Jegyzőkönyv-vezető

Szarvas, 2015. június 3.

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

ÁROP-1.A.3.-2014.-2014-0009. azonosító számú projekt feltételes közbeszerzésének
lebonyolítására Bíráló Bizottság létrehozása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
A „TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A
KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN” ÁROP-1.A.3.-2014.-2014-0009. azonosító számú projekt 2014. évben benyújtásra
került, 2015. évben hiánypótlást követően kifogást nyújtott be Önkormányzatunk a Miniszterelnökség felé, a
tartaléklistára kerülés kapcsán.
Amennyiben a pályázatot a Miniszterelnökség támogatja, úgy a megvalósításra igen szűk határidő marad. Emiatt
szükséges a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása a szakértői tevékenységre vonatkozóan. A pályázatban
szereplő technikai specifikáció, költségvetés tervezet figyelembe vételével a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a
nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza az e §-ban foglalt különbségekkel. Az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés teljesítésére való
alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek köteles
egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni.
A közbeszerzés lefolytatásához a hatályos közbeszerzési szabályzatunk szerint Bíráló Bizottság létrehozása
szükséges, az alábbiak szerint:
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzési szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Megyeri László
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására!
Döntési javaslat
"ÁROP-1.A.3.-2014.-2014-0009. azonosító számú projekt feltételes közbeszerzésének lebonyolítására Bíráló
Bizottság létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP-1.A.3.-2014.-2014-0009. azonosító számú projekt előzetes,
feltételes közbeszerzésének lebonyolítására Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzési szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Megyeri László
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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

A bizottság a pályázat benyújtását és az önerő
biztosítását támogatja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja elfogadni a döntési javaslatot.

Döntési javaslat
"Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2015"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület 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 az önkormányzat felhalmozási célú tartalékai között "Közművelődési
érdekeltség növelő támogatás pályázat saját erő 1 500 e Ft" megjelöléssel.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 29.
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Petényi Roland
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26. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2015. június 25-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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a pályázat benyújtását támogatja, a tájékoztatóban foglaltak
tudomásul vételét javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a pályázat benyújtását támogatja és a tájékoztatóban foglaltak
tudomásul vételét javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Testvértelepülési program szervezése - Bethlen Gábor Alap pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület 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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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.

Költségterv
Bethlen-napok Gyomaendrődön
Testvérvárosi találkozó 2015. október 23-25.
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról projekt menedzseri beszámoló
Megyeri Sándor
Megyeri Sándor
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A projektmenedzser elkészítette a beruházásról szóló beszámolóját, melyet az előterjesztés mellékleteként
csatoltunk.
A képviselő-testület tagjai meghívót kaptak a projektzáró rendezvényre, mely 2015. június 5-én került
megrendezésre. Az eseményen helyszíni bejárás során a kivitelező bemutatta az új BIOCOS technológiát, a
résztvevők megtekintették az új és felújított épületeket, műtárgyakat.
A végszámlák kiállítása, kifizetése és a projekt zárása folyamatban van.
A támogatási szerződés általános szerződési feltételek részében meghatározták, hogy záráskor a
kedvezményezettnek szerződés módosítási kérelemben le kell mondani a tartaléksoron szereplő, fel nem használt
támogatásról. A mellékletben ennek adata megtekinthető.
Várható egy záró helyszíni ellenőrzés az NFM részéről, melynek pontos időpontját még nem közölték.
Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámolóban foglaltak tudomásul vételére.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja e Képviselő-testületnek a
beszámolóban foglaltak tudomásul vételét.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a beszámolóban foglaltak tudomásul vételét
javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Szennyvíztisztító projektmenedzseri beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú Gyomaendrőd
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című projekttel kapcsolatban készített beszámolóban foglaltakat
tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Mile Erika
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Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055
A projekt tárgya:
Gyomaendrődön elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki összesen 114 807 m hosszon,
amely teljes egészében gravitációs elven működik. A városban üzemelő közbenső átemelők
száma 21. A szennyvizet 1 db főátemelő juttatja ki a tisztítótelepre.
Gyomaendrődön 5 501 db ingatlan található a kiépített csatornahálózat mellett. Ez a városban
található összes ingatlan ~85 %-át teszi ki. A csatornahálózatra 2010-ig összesen 4 866
ingatlan csatlakozott, amely érték 88 %-os rácsatlakozási arányt jelent.
A nem csatornázott és a csatornahálózattal ellátott, de nem rákötött lakásoknál a szennyvíz
gyűjtése szippantással történik. A szippantott szennyvíz kibocsátást vizsgálva, látható, hogy
az egy főre jutó TFH mennyisége éves átlagban 5,3 l/fő/nap. Ebből az alacsony mennyiségből
arra lehet következtetni, hogy jelentős mértékű a szennyvízszikkasztás mind a csatornázatlan
területeken, mind a csatornával ellátott, de nem csatlakozott ingatlanok esetében.
A Gyomaendrőd Városi Szennyvíztisztító telep kapacitása: 2 800 m3/nap 13.333 LEÉ.
A szennyvíztisztító telepről kikerülő tisztított szennyvíz minőségét vizsgálva megállapítható,
hogy a jelenlegi technológiája a N-formák eltávolítását nem tudja megfelelően biztosítani
A telepre nagy mennyiségű idegenvíz érkezik be (hidraulikai túlterhelés), ez pedig az elfolyó
tisztított szennyvíz lebegőanyag tartalmának határérték túllépését okozza. A jövőben az
idegenvizek mennyiségét az Önkormányzat (az üzemeltető Alföldvíz Zrt-vel együttműködve)
jelentősen le fogja csökkenteni, a beérkező (számlázott) szennyvíz mennyiség max. 20 %-ra.
Ezen cél elérése érdekében elkészült az infiltráció csökkentési intézkedési terv.
A Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési
terv 2011 májusában készült el. A korszerűsítés előtti tisztítási technológia - a végrehajtott
gépészeti fejlesztések, azaz ejektoros levegőztetés – nem volt alkalmas a hatósági
előírásoknak megfelelő tisztított szennyvíz minőség biztosítására. A rendszer átalakításával,
fejlesztésével a szennyvíztisztító telep alkalmassá válhat az üzemeltetési engedélyben előírt
határértékek betartására.
A tisztító telep fejlesztése a meglevő telep területén valósult meg. Az építés időszakában is
folyamatosan fenn kellett tartani a szennyvíztisztítási üzemet.
A megvalósult telep hidraulikai adatai:
névleges hidraulikai kapacitás :
Q=
1.850
m3/nap
biológiai terhelés :
16.846
LE
Szükségessé vált egy homlokrakodó gép beszerzése, amely a tározóterületen belül mozgatja a
víztelenített iszapot.
A projekt keretében, az idegenvíz csökkentése érdekében csatornahálózat rekonstrukcióra is
sor került, ami 48 db. lokális, pontszerű hálózati hiba kijavítását foglalta magába.

A projekt ütemezése:
A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012. április 10.
A projekt fizikai megvalósításának a napja:
Szennyvízcsatorna hálózat: 2014. március 13.
Szennyvíztisztító telep: 2015. május 26.
Támogatási Szerződés módosításai:
-

1. számú TSz módosítás:

Aláírás: 2014. 12.16-án
Módosuló rendelkezések:
- A projekt fizikai befejezésének napja: 2015. május 26.
Módosult mellékletek:
- 2. sz. melléklet – Projektelemek költségvetési táblája
- 4. sz. melléklet – A projekt megvalósulás pénzügyi ütemterve
- 6. sz. melléklet – A projekt megvalósulás (köz)beszerzései
-

2. számú TSz módosítás:

Aláírás: 2015. 02.25-én
Módosuló rendelkezések:
- A projekt nettó összköltsége: 849 329 620 Ft.
- A projekt elszámolható nettó összköltsége: 832 868 512 Ft.
- A támogatás mértéke: 94,796000 %, de legfeljebb 789 526 035 Ft.
Módosuló mellékletek:
- 2. sz. melléklet – Projektelemek költségvetési táblája
- 3. sz melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrása
- 4. sz. melléklet – A projekt megvalósulás pénzügyi ütemterve

-

Előkészített 3. számú TSz módosítás:

Módosuló rendelkezések:
- A projekt nettó összköltsége: 838 305 613 Ft.
- A projekt elszámolható nettó összköltsége: 821 844 505 Ft.
-

A projekt megvalósításának elszámolható rész műszaki tartaléka a jelenleg aktuális
TSz alapján:
1. Szennyvíztisztító telep (szennyvíztisztítás)
7 772 594 Ft.
2. Szennyvíztisztító telep (Szennyvíziszap) –
2 120 416 Ft.
3 .Szennyvíztisztító telep elszámolható rész össz
9 893 010 Ft.
4. Csatornahálózat (szennyvízgyűjtés)
5. Összesen (3+4) –

-

1 130 997 Ft.
11 024 007 Ft.

A projekt megvalósításának műszaki tartaléka 3. sz. TSz. módosítási kérelem alapján:
o Szennyvíztisztító telep (szennyvíztisztítás)
0 Ft.
o Szennyvíztisztító telep (Szennyvíziszap)
0 ft.
o Csatornahálózat (szennyvízgyűjtés –
0 Ft.
o Összesen –
0 Ft.

A tartalékkeret összetétele:
Szennyvíztelep
A szerződéses megállapodás 3.1 pontja alapján a tartalékkeret 10 196 730 Ft.
Aktuális TSz alapján a tartalékkeret:

Elszámolható
Nem
elszámolható
Összesen

Szennyvíztelep
Szennyvíztisztítá Szennyvíziszap Összesen
7 772 594
2 120 416
9 893 010
261 363

42 357

303 720

8 033 957

2 162 773

10 196 730

Szennyvízhálózat rekonstrukció
A szerződéses megállapodás 3.1 pontja alapján a tartalékkeret 1 130 997 Ft.
Módosuló mellékletek:
- 2. sz. melléklet – Projektelemek költségvetési táblája
- 3. sz melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrása
- 4. sz. melléklet – A projekt megvalósulás pénzügyi ütemterve
A projekt pénzügyi adatai (Módosult Támogatási Szerződés alapján):
A megvalósítási munkák nettó összköltsége:
838 305 613 Ft.
Összes elszámolható költség tartalékkal:
821 844 505 Ft.(nettó)
A támogatás mértéke:
94,796000 %
Összes elszámolható költségből támogatás:
779 075 717 Ft.(nettó)
Még felhasználható KEOP támogatás:
187 527 477 Ft. (nettó)
Összes elszámolható költségből önerő TSz szerint): 42 768 788 Ft.(nettó)
Eddig kifizetett önerő (KSz. adatok alapján):
25 929 410 Ft. (nettó):
Összes nem elszámolható költség:
16 461 108 Ft.(nettó)

elszámolható

1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13

KEOP
támogatás

önerő
NFM

2013
5 450 000
4 528 811
218 549
2013
7 850 000
6 523 150 1 326 850
2013
5 000 000
4 154 873
845 127
2013
410 000
340 700
69 300
2013 11 364 000
9 443 195 1 920 806
2013 67 298 418 55 923 272 11 375 146
2013 20 254 973 16 831 367 3 423 606
2014 18 400 000 15 289 932 3 110 068
2014
9 424 973
7 831 913
2014
9 424 973
7 831 913
2014
382 500
317 848
2014
9 424 974
7 831 913
2014 144 248 348 119 866 705
2014 28 500 000 23 682 774

Összes

702 640

Ebből BM önerő
(50%)

halasztott
önerő

nem
elszámolható

351 320

1 593 060
1 593 060
64 653
1 593 061
24 381 643 3 264 346
4 817 225

14 2014 153 085 597 127 210 234
15 2014 149 248 348 124 021 577
25 226 770
639 767 104 531 630 175 22 289 452 25 929 410

25 875 363 3 264 347
12 613 385
3 264 346
12 964 705 59 918 065 9 793 039

Benyújtandó végszámlák:
Elszámolható
Ft.
Kivitelezés
166 681 151
PM
4 600 000
Mérnök
9 890 00
PR
906 250
Összes
182 077 401
Nem elszámolható
Kivitelezés

Ft.
3 264 349

A projekt szereplői:
• Önkormányzat képviselői
 Toldi Balázs polgármester
 Mile Erika kapcsolattartó
• Projektmenedzsment szervezet - VTK Innosystem Kft
Szerződéskötés dátuma: 2012. augusztus 17.
• Közbeszerzési szakértő - All-Ready Kft.
Szerződéskötés dátuma: 2012. április 20.
• PR szakértő - PIAQUA Kft.
Szerződéskötés dátuma: 2012. augusztus 22.
• FIDIC Mérnök - ALL-INVESTOR Kft
Szerződéskötés dátuma: 2012. augusztus 17.
• Kivitelező(k) Szennyvíztelep építés: PPSZ Gyomaendrőd Konzorcium
Szerződéskötés dátuma: 2013. augusztus 14.
Szennyvízcsatorna rekonstrukció: A-HÍD Építő Zrt.
Szerződéskötés dátuma: 2013. augusztus 12.
Az építési munkák jelenlegi helyzete:
A szennyvíztelep megvalósításához kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és építési
engedélyek rendelkezésre álltak. A kiviteli tervek elkészültek, a telep kivitelezése ezek
alapján folyt. A szennyvíztelepi próbaüzem 2014. november 25-én indult. A próbaüzem
sikeres lezárása után a szennyvíztelep műszaki átadása 2015. május 22-én megtörtént.
A szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója elkészült. A vállalkozó a kivitelezési munkákat
2014. február 28-án készre jelentette, kérte az átadás-átvételi eljárás lefolytatását. A Mérnök
az eljárást 2014. március 13-ára tűzte ki. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott. A
vállalkozó benyújtotta a végszámlát, amelynek kifizetése megtörtént.
A projekt keretében beszerzésre került egy homlokrakodó gép. A gép a tározóterületen belül
mozgatja majd a víztelenített iszapot.
A végszámlák benyújtása folyamatban van, a projektzáró beszámoló benyújtásának
időpontja 2015. június 26.

28. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a beszámoló tudomásul vételét javasolja a Képviselőtestületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a pályázatokról szóló beszámoló tudomásul vételét
javasolja a Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
beszámoló tudomásul vételét javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Beszámoló az önkormányzat által benyújtott folyamatban lévő pályázatokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület 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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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Start Szociális Szövetkezet beszámolója
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet elkészítette a új elnökség megválasztásától kezdődő időszak
tevékenységéről szóló beszámolót.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A Szövetkezet kéri a T. Képviselő - testületet, hogy fogadja el a beszámolót.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság kérte, hogy
készüljön az augusztusi testületi ülésre 2015. január és július 31. közötti
időszakra vonatkozó beszámoló a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
működéséről, amely tartalmazza a Szövetkezet jövőképét is.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete elfogadja a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet működéséről szóló
beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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TÁJÉKOZTATÓ A GYOMAENDRŐDI START SZOCIÁLIS
SZÖVETKEZET JELENLEGI MŰKÖDÉSÉRŐL
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) 2015. április 7.
napján megtartott közgyűlése Fülöp István szövetkezeti elnök lemondása miatt új elnöknek
személyemet, Ugor Emesét választotta meg.
Munkámat a szövetkezet működésének megismerésével kezdtem. Megismertem, a
szövetkezetben dolgozó embereket, a szövetkezetben használt eszközöket, gépeket, illetve
azokat a körülményeket, és feltételeket, melyek nagy hatással vannak a szövetkezet
működésére.
A Szövetkezet személyi állománya:
Számszerűségét a futó pályázatokban vállaltak határozzák meg - TÁMOP pályázat: 3 fő
betonelem-gyártó, 3 fő varrónő; Sui Generis pályázat: 2 fő tagi munkavégzés keretében
foglalkoztatott személy -, valamint 1 fő szakmai munkatárs, ill. szerződés alapján 1 fő
könyvelő, 1 fő projektmenedzser, 1 fő szakmai vezető,
továbbá 1 fő bolti üzletvezető szövetkezeti alkalmazottként a nagylaposi élelmiszer üzletben,
illetve az elnök.

Betonelem-gyártás
A betonelem gyártó gépsor javítását követően, a Szövetkezet az áprilisi hónap elején elkezdte
a gyümölcsöskert betonoszlopainak a legyártását. Az áprilisi hónap folyamán az összes
betonoszlop legyártása megtörtént, melynek pénzügyi teljesítése is az Önkormányzat részéről.
A legyártott oszlopok kihelyezése a napokban elkezdődik majd, a közmunkaprogram
keretében.
A májusi hónapban pedig elkezdődött a mintegy 1700 m2 térkő legyártása a Luther u. 2. sz.
alatti ingatlan udvarán korábban létrehozott fedett helyiségben. A térkövekből mintegy 400
m2 már legyártásra is került. A térkövek kiszállítása az aktuálisan épülő parkolókhoz pedig
folyamatos. A gyártás feltételei folyamatosan biztosítottak, a gyártáshoz szükséges
alapanyagok beszerzése szintén folyamatos.
Az elkészült termékek minőségi bevizsgálása viszont még nem történt meg.
Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat megrendeléseinek teljesítése folyamatos,
és időarányosan történik.
Varroda
A varroda megrendelései az utóbbi hónapokban az alábbiak voltak:
 Bérvarrás: Uniform munkaruha Budapestre
 ÖNÓ-nak 16 garnitúra női munkaruha
 Körösladányi szövetkezetnek 110 garnitúra munkaruha
 Tótkaép Kft. részére 15 db garnitúra munkaruha
 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100 db zászló
 illetve törölközők, abroszok, konyharuhák, egyéb kisebb egyéni megrendelések
Egyéb folyamatban lévő munkák:
 ÖNÓ-tól egy nagyobb munkaruha megrendelés
 Elektolux-nak ponyva megrendelés
 Körösladányba 12 garnitúra munkásruha
 egyéb táncos ruhák készítése

Összességében elmondható, hogy a varroda megrendelései folyamatosak, a jelenlegi
foglalkoztatotti létszám (3 fő) bérköltségeire a megrendelések előreláthatóan fedezetet
biztosítanak majd a támogatási időszakot követően.
Élelmiszer bolt
A bolt árukészlete a Sui genesis pályázat eredményeképpen bővítve lett
cukrászsüteményekkel az elmúlt hónapokban, így a bolt forgalma is növekedett. A
sütemények fogyasztása folyamatos a bolt vevői részéről.
A működéséhez szükséges eszköz- és árukészlet továbbra is biztosított.
Az üzlet forgalma a jelenleg meglévő költségszint mellett szerény mértékű jövedelmezőséget
biztosít. A várható forgalom, és a kalkulálható költségek mellett az üzlet működtetése
középtávon biztosítható.

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
2015. január 1-től 2015. április 30-ig
Pénzügyi helyzete
A nagylaposi bolttal kapcsolatosan:
Az árukészlet értéke 2015. április 30-án 690.063,-Ft.
A bolttal kapcsolatban elszámolt bevételek és költségek egyenlege: -193.397,-Ft

A varroda működésével kapcsolatosan:
Bevétele: 1.187.140,-Ft, munkák folyamatosan vannak az anyagköltséget már
tartalmazza a kimutatás, a bevétel később keletkezik, amikor a megrendelések
elkészültek és leszámlázásra kerülnek.
A munkabérek és járulékok /amely TÁMOP-os/ 1.685.075,-Ft, ezt
utófinanszírozás keretében a Szövetkezet megkapja. Tehát itt a tényleges
eredmény: -34.146,-Ft /április 30-ig/

A betonelem gyártás esetében:
Április 30-ig csak költségek merültek fel, a bevételek később keletkeznek a
termékek értékesítésekor. A bért és bérleti díjat itt is teljes egészében

/TÁMOP/ utófinanszírozás keretében kapja meg a szövetkezet /2.040.050,-Ftot/.
Tehát az eredmény: -212.223,-Ft /amely anyagköltség/.

A szövetkezet egyéb működésével összefüggő:

TÁMOP pályázat támogatás utalás: 4.735.791,-Ft jött be ezen időszak alatt.
A TÁMOP pályázat keretében:
Még a további munkabér, járulék, szolgáltatások, könyvelési díj összesen:
982.700,-Ft.

Bevételek: 474,-Ft kamat
Egyéb kiadások: 208.934,-Ft
Eredmény: - 208.460,-Ft

Összességében: -620.260,-Ft a Szövetkezet eredménye /vesztesége/ ezen
időszak alatt.
Ugor Emese
Elnök

Nagylaposi bolt
Bevétel
S.G. támogatás
összesen

3 957 236
442 218
4 399 454

Költségek
Árubeszerzés
Áruk értékvesztése
Munkabér
munkabér járulék szoc.adó
munkabér szakképzés
erzsébet utalvány eho
erzsébet utalvány szja
erzsébet utalvány
bérleti díj
áramdíj
nyomtatvány, egyéb anyagok
egyéb szolgáltatások
nyomtatvány, egyéb anyagok irodaszer

3 064 375
56 242
488 000
23 760
1 320
54 358
38 080
200 000
300 000
175 492
9 070
28 404
153 750

Összesen
Bevétel-költségek

4 592 851
-193 397

Varroda
Bevétel
Támogatás
összesen:

1 187 140
0
1 187 140

Költségek
munkabér
munkabér támop
munkabér szoc. Adó
munkabér támop. Szocadó
munkabér szakképzés
munkabér szakképzés támop
anyag költségek
karbantartás
összesen

243 999
1 447 364
38 880
216 001
2 160
21 710
917 747
18 500
2 906 361

Mindösszesen /bevét-költségek/

-1 719 221

Betonelem gyártás
Bevétel
Támogatás
összesen
Költségek
munkabér
munkabér szoc.adó
munkabér szakképzés
anyag költség
bérleti díj
összesen
Mindösszesen:

0
0
0

1 464 000
218 090
21 960
212 223
336 000
2 252 273
-2 252 273

Szövetkezet egyéb költségei:
Egyéb bevételei: /bankkamat, kerekítések/
Támop támogatás
összesen

474
4 735 791
4 736 265

illetékek
kerekítések
Támop egyéb kiadásai:
munkabér Hunya, Varjú
munkabér szocadó
munkabér szakképzés
könyvelési díj
szolgáltatások
bankköltségek
posta költség
egyéb anyag költség
egyéb szolgáltatások
Egyéb kiadások:
Mindösszesen

31 000
166
31 166
220 000
59 400
3 300
240 000
460 000
68 389
4 679
228
104 472
1 191 634
3 544 631

Mindösszesen

Összes bevétel
Összes költség
Eredmény mindösszesen

10 322 859
10 943 119
-620 260

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

A közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról szóló beszámoló
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrődön 2015-ben 5 programmal vette kezdetét a Startmunka mintaprogram, melynek megvalósulása során
275 fő álláskereső folyamatos foglalkozatására nyílt lehetőség.
A közmunka iroda feladatköre a mintaprogram megvalósulásának koordinálása, adminisztrációs feladatok ellátása,
pénzügyi elszámolások elkészítése. Mind az 5 programelem tekintetében a bér és dologi elszámolás megtörtént,
melyek benyújtásra kerültek a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségére.
A közfoglalkoztatottak a munkabérüket folyószámlára havi kifizetési rendszer keretében kapják. A
közfoglalkoztatottak komolyabb fennakadások nélkül hozzájutnak a munkabérükhöz.
2015-ös közfoglalkoztatásba bevont álláskeresők közül kiemelt célcsoport elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők, önkormányzati ellátásban nem részesülők, valamint regisztrált együttműködő
munkanélküliek. A közfoglalkoztatási rendszerben megvalósuló mintaprogramok keretében számos fontos
közfeladatot látnak el. Utak, épületek és vízelvezető rendszerek karbantartásától az illegális hulladéklerakók
felszámolásánál át a mezőgazdasági tevékenységig.
A 2015. évi startmunka programban a hagyományos közmunka mellett továbbra is jelen van az elmúlt évekhez
hasonlóan az értéktöbbletet teremtő munka, mint a helyi sajátosságokra épülő értékteremtő közfoglalkoztatás
keretében megvalósuló asztalos munkák, virágosítás, járda, és parkolóépítés.
Startmunka mintaprogram elemeinek megnevezése és létszáma
Belvízelvezetés – 56fő
Földutak karbantartása –Illegális hulladéklerakók felszámolása – 47fő
Mezőgazdaság – 94fő
Helyi sajátosságra épülő – 38fő
Közút – 40fő
1.

Belvízelvezetés programelem

A program 2015.03.01.-én kezdődött, és 2016.02.29.-ig fog tartani. Belvíz programban dolgozók vízelvezető
rendszerek, átereszek, csapadék elvezető rendszerek karbantartását, tisztántartását végezték.
Munkálatokat 56fő közfoglalkoztatott látja el, napi 8 órában, az alábbi munkakörökben:
A közfoglalkoztatási garantált bér költsége 100%-ban támogatott.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket, gumicsizmát, speciális védőfelszerelést
mindösszesen 808.660 forint értékben.
A program ideje alatt 9fővel bontottunk szerződést közös megegyezés által, munkáltató valamint munkavállaló
azonnali hatályú felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul betöltésre került a
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége közreműködésével.
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott
mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
56 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez, és ez azt terhelő szociális hozzájárulási
adóhoz 61.217.580 forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ.
A Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson felül a
Belvízelvezetés programelem támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi
költségeihez és kiadásaihoz 8.938.401 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből 6.217.098forint
előleg került átutalásra. A beruházási és dologi költségekre fordítható előleggel 2015.04.10.-ig az aktuális havi
64

elszámolással egyidejűleg elszámoltunk.
Kis értékű tárgyi eszközök 2.477.770 forint értékben kerültek beszerzésre. Az alábbi nagy értékű tárgyi eszköz lett
beszerezve 2.495.550 forint összegben:
Csatornanyitó eke egy fejes
Beruházási és dologi eszközök 4.973.320 forintért kerültek beszerzésre.
Egyéb projektben felmerült költségek –géppark karbantartás,javítás 783.135 forint értékben tudunk elszámolni.
A programok dologi költségeire adott támogatások elköltése során több esetben, a kérelemben előzetesen megadott
értékeknél alacsonyabb áron sikerült beszerezni az adott tételeket, így megspórolt pénzek keletkeztek, valamint
vannak olyan tételek, amelyek elköltésére nem került sor. Ezen pénzeket hasznosabb tételekre tudjuk elkölteni. A
dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító kérelmet nyújtottunk be 2015.
augusztus után a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére.

A program elemhez kapcsolódó 2015.03.01.-től végrehajtott feladatok:
1. Ady utcai csatorna igazítás, takarítás
2. Ságvári záportározó szivattyúzás
3. Kálmán Farkas utca csatorna takarítás
4. Géza Fejedelem utca csatorna takarítás
5. Zalka utca csatorna takarítás
6. Bartók u. csatorna takarítás
7. Melegvízkút vízelvezetés korszerűsítés
8. Bánomkerti gödör nádvágás, nád elégetése
9. Gárdonyi utca és a Rózsa F. utca kereszteződésében lévő gödör cserjézése, nádvágás, nád elégetése
10. Dózsa Gy. utca csatornalefedés
11. Fő út dréncső fektetés
12. Polányi u. csatorna takarítás
13. Napkeleti u. csatorna takarítás
14. valamint egyéb bejelentés alapján történő csatornatisztítás.
A felsoroltakon kívül számos munkaterületeken dolgoztak a brigádok. Összesen kb.: 7600 fm csatornát tisztítottak
meg.
2.

Földút programelem és Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem

2015.03.01.-től 47 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a mezőgazdasági földutak karbantartása, és az
illegális hulladéklerakók felszámolása programelem keretében. A 47 fő-ből 30 fő a földutakkal, még 17 fő a
szemétszedéssel foglalkozott.
Mezőgazdasági földutak karbantartását képezte; padka rendbetétele, út fölé hajló ágak, gallyak, elszaporodott
bokrok, cserjék kivágása, valamint a közlekedési űrszelvény szabaddá tétele.
A kiválasztott földutak karbantartási munkáinak elvégzéséhez összesen 47fő közfoglalkoztatott munkaerő
alkalmazása valósult meg. Amelyből 40fő segédmunkás 1fő adminisztrátor és 4fő brigádvezető és 2fő gépkezelő
látja el a mindennapi feladatokat 8 órában. Az eltelt időszakban 4fő alkalmazása szűnt meg közös megegyezéssel,
munkáltató vagy munkavállaló felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul
betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége
közreműködésével.
2015-ben a mezőgazdasági földút projektben a dolgozók által mintegy 20.000 m2 terület rendbetétele, kezelése
valósult meg.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket, gumicsizmát, speciális védőfelszerelést
mindösszesen 666.217 forint értékben.
A program elemhez kapcsolódó 2015.03.01.-től végrehajtott feladatok:
·
Dan-zugi földút gréderezése
·
Újkert sori földút gréderezése
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·
·
·

Állattartó telep földút gréderezése
Újkert sor, gyümölcsöshöz vezető földút gréderezése, egyengetése
Fő út szélének többszöri patkarendezés

Illegális hulladéklerakók felszámolása program bemutatása
2015.03.01.-től 17fő a 47főből, mert a két programelemet össze kellett vonnunk a Munkaügy kérésének
megfelelően, így álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség az illegális hulladéklerakók felszámolása keretében. A
programelemben dolgozók Gyomaendrőd város kül- és belterületén eldobott, otthagyott, kitett hulladékok
felszámolását végezték napi 8 órában. Összesen 17 fő közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása valósult meg,
amelyből 16fő segédmunkás 1fő brigádvezető. Az eltelt időszakban 4fő alkalmazása szűnt meg közös
megegyezéssel, munkáltató vagy munkavállaló felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben
maradéktalanul betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége
közreműködésével.
2015-ben az illegális hulladéklerakók felszámolása projektben a dolgozók által mintegy 2760 kg hulladék került
összegyűjtésre, és elszállításra.
A program elemhez kapcsolódó 2015.03.01.-től végrehajtott feladatok:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fő út, kerékpárút széle
Sóczó zug
Bónom zug
Rév zug holtágpart
Kárász-vadász utca vége
Német zug holtágpart
Kondorosi út széle
Öregszőlő kerékpárút széle
Erzsébet liget iránti fő út széle

A felsoroltakon kívül számos munkaterületeken dolgoztak a brigádok. Összesen már említett 2760 kg hulladékot
szedtek össze. Az illegális hulladék elszállítása az Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ traktorral valamint Dyna
haszongépjárművel történt. A Belügyminisztérium által kiadott rendeletnek megfelelően a programelemekben
dolgozók jelentős hányada foglalkozott parlagfű elleni védekezéssel.
2.1 Földút programelem és Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott
mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
47fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt terhelő szociális hozzájárulási
adóhoz 52.014.816.-forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 8.669.136 forint előleg
került ez idáig átutalásra. A Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül a Földút és Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem támogatása iránt benyújtott
kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz 7.017.628 forint támogatást nyújt a
Munkaügyi Központ. Ezen összegből 4.687.827 forint előleg került átutalásra.
Kis értékű tárgyi eszközök 2.639.995 forint értékben kerültek beszerzésre.
Nagyértékű tárgyi eszközök 2.438.400 forint értékben kerültek beszerzésre.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 5.078.395 forint összegben.
Egyéb projektben felmerült költségek –vaskonténer kiszállítása 67.408 forint értékben került elszámolásra.
A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító kérelmet tudunk benyújtottunk
a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére 2015. augusztus után a
70% előleg lejárta után.
A programok dologi költségeire adott támogatások elköltése során több esetben, a kérelemben előzetesen megadott
értékeknél alacsonyabb áron sikerült beszerezni az adott tételeket, így megspórolt pénzek keletkeztek melyeket más
hasznos eszközökbe fogunk belefektetni.
3.
Mezőgazdaság programelem bemutatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 2015. évi a startmunka mintaprogram Mezőgazdasági
mintaprojekt megvalósítására, melynek feltételeit a 2015. március 01.-jén kelt BE-03M/01/003065-2/2015
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ügyiratszámú hatósági szerződés rögzítette.
A 2015. március 1.-től 94 fő álláskereső bevonásával működő mezőgazdasági startmunka mintaprogram pályázati
leírásban vállalt valamennyi elképzelés, és kötelezettség megvalósulásra fog kerülni. A program működésének 4
hónapja alatt 94 fő dolgozott, melyből ez időszak alatt 6fő munkavállaló szűnt meg közös megegyezéssel,
munkavállaló vagy munkáltató felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul
betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége
közreműködésével. A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket, gumicsizmát,
bakancsot mindösszesen 1.355.674 forint értékben.
Munkálatokat napi 8 órában látják el, az alábbi munkakörökben:
Munkakör megnevezése
Segédmunkás
Adminisztrátor
Szakmunkát igénylő brigádvezető
Szakmunkát nem igénylő brigádvezető
Gépkezelő

Létszám (fő)
81
3
4
2
4

Állattenyésztés és -tartás
Az állattartó telepünkön 12fő végzi jelenleg mindennapi feladatát, ahol 32 jerke, 4 kos és 258 tyúk, 230 csirke
található. A tyúkok átlagosan napi 100 db tojást tojtak. A juh állomány csökkenésének oka, hogy május 30.-án 80 db
bárány eladásra került, valamint a selejt kosok is eladásra kerültek. Az ebből származó bevétel értéke 870.450.-ft.
·
Fóliás növénytermesztés, virágosítás
Népliget 2. alatt 10fő közfoglalkoztatott dolgozik napi 8 órában. Virágok szaporítása, ápolása, pótlása, és kiültetése a
feladatuk. Mintegy 15000 db egynyári virág megtermelése, felnevelése, gondozása történt meg a márciusi, áprilisi
hónapban, májusban pedig elkezdődött a virágok kiültetése a város tereire, parkjaiba. A program keretében a
meglévő virágágyások mellé további 13 új virágágyást hoztunk létre ez idáig, valamint több helyen történt virágládák
kihelyezése is.
A program keretében újra kikerültek a villanykarókra a muskátlik is, melyek szépen fejlődnek, díszítik városunkat. A
gyakorlókertben tervezés alatt áll egy új fóliasátor kialakítása is. A nyár folyamán elkezdődik a kétnyári virágok
előállítása is, így várhatóan szeptember végétől díszítik városunkat.
·
Gyümölcsöskert létesítése
2015.-ben két helyen történik gyümölcsös létesítése. A hivatal mögötti területen lévő gyümölcsös még a tavaszi
hónapokban beültetésre került, a kerítés pedig a nyári időszakban fog megvalósulni. A Dévaványai út melletti
területen pedig ősszel fog megtörténni a telepítés. A mintegy 500 db fából 210 db lett elültetve a tavasz során. A fák
folyamatosan locsolva vannak, szépen fejlődnek.
Homoktövis
A homoktövis ültetvényünk 1hektáron terül el Gyomaendrőd város külterületén a Bónom-zugba. A növények
kapálása, gondozása megtörtént, a korábban kiszáradt növények pótlása az ősz folyamán fog megtörténni a
gyakorlókertben történt szaporításuk révén.
·
Szántóföldi növénytermesztés
A szántóföldi növénytermesztés részletes leírását az előterjesztés melléklete tartalmazza.
3.1 Mezőgazdasági programelem pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott
mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
·
94 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt terhelő szociális
hozzájárulási adóhoz 104.786.844forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból ez idáig
17.464.474 forint előleg került átutalásra. A Közfoglalkoztatási bér, és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz
megítélt támogatáson felül az Mezőgazdasági programelem támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott
beruházási, és dologi költségeihez és kiadásaihoz 19.293.156 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen
összegből 12.276.775forint előleg került átutalásra.
·

Kis értékű tárgyi eszközök 2.639.060 forint értékben kerültek beszerzésre.

·
·
·

Nagy értékű tárgyi eszközök 2.286.655forint értékben lettek vásárolva.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 4.925.715 forint összegben.
Egyéb projektben felmerült költségek – vetés,szolgáltatás, állatok egészségügyi költségei, betakarítás,
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szántás, permetezés…7.099.299 forint értékbe kerültek elszámolásra.
·
A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító kérelmet nyújtottunk be a
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére.
4.

Helyi sajátosságra épülő programelem bemutatása

Ez a programelem egy új programelem. A helyi sajátosság épülő közfoglalkoztatás programunkban 38fő
foglalkoztatását vállaltuk. 30fő segédmunkás 3fő brigádvezető 4fő szakképzett szakmunkás és 1fő adminisztrátort. A
dolgozók a következő feladatok ellátását fogják végezni: az asztalos műhely fejlesztésével kültéri bútorokat,
virágládákat és hirdetőtáblákat, padok asztalok gyártását terveztük. Ennek eléréséhez beszereztük a következőket:
szalagfűrészt 577.000.-Ft értékben, gyalugépet 568.000.-Ft értékben, felsőmarót 270.000.-Ft értékben. Sajátkezűleg
gyártjuk le a fent említett tárgyakat, és a programban leírt elképzeléseinket. A program keretében felújítottuk a már
korábban meglévő virágládákat, valamint további 20 db virágláda legyártása is megvalósult, melyek kihelyezése
megtörtént a város területén. Többek között a Bajcsy-Fő út kereszteződésbe, a Polgármesteri Hivatal előtti
parkolóba, a Szabadság térre is került belőlük. Továbbá legyártásra kerültek szemeteskukák is, melyek kirakása
folyamatban van. A programon belül padokat is gyártottunk már, melyekből került a Kner térre is. Folyamatban van
még a túraútvonalra tervezett útbaigazító táblák legyártása is. Az eltelt időszakban 4fő alkalmazása szűnt meg
közös megegyezéssel, munkáltató vagy munkavállaló felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben
maradéktalanul betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége
közreműködésével.
A MÁV állomás környékére tervezett fedett őrzött kb. 30 m2-es kerékpártároló kialakítása tervezés alatt áll.
Megvalósításával egy régóta fennálló probléma kerül megszüntetésre. A helyi piactéren fedett árusítóhelyek
kialakítása is tervezés alatt áll. Melynek hiánya szintén egy régóta meg nem oldott feladat. Ezzel is szeretnénk
hozzájárulni a kereskedők, és helyi termelők áruinak eladásához.
4.1 Helyi sajátosságra épülő program pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott
mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
38 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási
adóhoz 42.812.052.-forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 7.135.342.- forint előleg
került átutalásra. A Közfoglalkoztatási bér, és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson
felül az Mezőgazdasági programelem támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi
költségeihez, és kiadásaihoz 7.347.832 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből 4.883.711.forint előleg került ez idáig átutalásra.
Kis értékű tárgyi eszközök 2.089.150.- forint értékben kerültek beszerzésre.
Nagy értékű tárgyi eszközök 2.114.965.-forint értékben lettek vásárolva.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 4.204.115.- forint összegben.
A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító kérelmet nyújtottunk be a
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére 2015. augusztus után.

5.

Közút programelem bemutatása

A közutas progarmelem is új, mely 2015 március 01.-től 40 fővel 35 fő segédmunkással 4fő brigádvezetővel és 1fő
adminisztrátorral indult. Fő célunk, és feladatunk az önkormányzati belterületi úthálózat környezetének rendbetétele,
ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint járdák, és parkolók építése, mely hasznos a település számára,
és igazodik a helyi igényekhez. Indokoltsága a programnak, hogy a város járdáinak állapota rossznak mondható,
vannak olyan szakaszok, mely felújítása egészében indokolt. A járdák építése májusban még nem kezdődött el, de a
nyári hónapokban várható, viszont a melegvízkút környékének rendezése, vízelvezető rendszerének korszerűsítése,
térkövezése a programnak köszönhető. A parkolóépítést tekintve jelenleg az endrődi posta utcáján folyik beruházás,
mely révén megszűnik az évek óta fennálló parkolási probléma. A későbbiekben megtörténik a piactér felé vezető
kerékpárút 218 m2 felületének felújítása, a Pásztor úton, valamint várható a Rózsahegyi Iskola, valamint a gyomai
Posta iránt parkoló létesítése. A város önkormányzati útjainak széle sok helyen töredezett, és nem rendelkezik
padkával, a parkoló autók, kamionok sok helyen teljesen tönkreteszik az út menti növényeket. A programon
keresztül törtbeton elhelyezésére is sor fog kerülni a fent említett problémák elkerülése céljából. Az említett feladatok
elvégzéséhez beszerzésre került egy nagy teljesítményű tömörítő gép (LumagUS80C döngölőbéka), melynek
segítségével elérjük, hogy a járda és parkoló építésnél a tükör (aljzat) megfelelően legyen tömörítve, mert e nélkül
megsüllyedne, és repedezetté válna az elkészített felület.
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5.1 A közútra épülő programelem pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott
mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
40fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási
adóhoz 43.860.036.-forint támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 7.310.006.-forint előleg
került átutalásra. A Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson
felül a Mezőgazdasági programelem támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi
költségeihez, és kiadásaihoz 8.938.401.-forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből 6.217.098.forint előleg került átutalásra.
Kis értékű tárgyi eszközök 2.868.842.-forint értékben kerültek beszerzésre.
Nagy értékű tárgyi eszközök 323.850.-forint értékben lettek vásárolva.
Beruházási és dologi eszközök 3.192.692.-forint összegben lettek beszerezve.
Általánosságban elmondható, hogy a programokhoz beszerzett eszközök, a Belügyminisztérium által korábban
jóváhagyott kérelemben szereplő tételeknek megfelelően történik, valamint próbáljuk a közmunkában előállított
anyagokkal (padok, virágok, kukák, hirdetőtáblák) szebbé tenni városunkat. Továbbá a közmunkaprogram egyre
nagyobb szerepet vállal a zöldterület-kezelésben is.
A mellékletben a közmunkához kapcsolódó fényképek is megtalálhatóak.
A fent szereplő programokon túl, a hagyományos közmunkában az adott feladatok lettek elvégezve:
Fűnyírás, kaszálás:
Fő út széle Endrőd (aluljárótól)
Fűzfás rézsű
Besenyszegi kisgát
Besenyszegi játszótér
Besenyszegi park
Okt. 6 ltp.zöldterület játszótérrel együtt
Selyem út széle
Cig. város központi tér
Mirhói iskola ter.
OMW kút mögötti terület
Polányi kisgát+hársfás
Ridegvárosi játszótér
Blaha út széle
MOL kút mögötti ter.
Pannon torony körny.
Ságvári kacsaúsztató területe
Bánomkerti tel. rész
Hősök út széle
Bajcsy út széle
Csókási lejárók
Népligeti lejáró
Ifj. ltp. kisgát
Szarvasvégi tem. környéke
Décsi u. vége
Polgármesteri Hivatal környéke
Magtárlapos központ terület
Torzs. kisgát kaszálás
Önkormányzati ingatlanok
Rózsahegyi ház játszótér+környéke
Nagylapos játszótér+ buszmegálló+ emlékmű körny.
Kondorosi kerékpárút széle
Iskola utca széle
Rózsahegyi ház
Locsolási feladatok:
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Megnevezés
Endrődi gyógyszertár és Rózsakert Otthon előtt
Október 6 ltp. (egész területen régi és új fák)
Rákóczi Ferenc utca- Arany János utca sarkon
Bajcsy út
Besenyszegi terület (2009)
Endrődi ügyelet udvara (2009)
Ipartelepi út széle gömbkőris fasor
Mol kút mögött
Komposztáló
Fő út
Bajcsy út

Fák, cserjék
cserjék és virágágy
mintegy 140 db
cserjeültetés
30 db gömbkőris
30 db fa+50 db cserje
6 db fa + cserjék
55 db fa
20 db fa
új sövény
új sövény
új sövény

Virágok locsolása:
·
Endrőd posta előtt virágok
·
Hősök tere új virágágyása
·
Ifj ltp. új virágágyása
·
Genti pékség új virágágyása
·
Selyem út új virágágyások
·
Lidl új virágágyás
·
Hivatal előtt új virágágyás
·
Hivatal új virágládák
·
Bajcsy- Fő út új virágládák
·
Endrőd tak szöv előtt új virágágyás
·
Melegvízkút virágládák
·
Szabadság tér új virágládák
·
Futó muskátlik a kőedényeken
·
valamint további új virágágyások!!!!!!
Továbbá a városban folyó rendezvények előkészítésében, lebonyolításában történő aktív részvétel!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról készített
beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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Önkormányzati területek összegzése
A képviselő testület döntése alapján Gyomaendrőd város önkormányzata a tulajdonában álló
termőföldeket maga műveli. Illetve a folyamatban lévő bérleti szerződéseket lejárata után nem
hosszabbítja meg. Az idei évtől kezdődően a termelés átláthatóvá tétele érdekében a
mezőgazdasági szolgáltatást nyújtó cégeket ez év december 31-ig közbeszerzés útján
választotta ki a város. Jelenleg a közmunka program keretein belül cirok, olajtök és kender
termelés valósul meg, valamint azon kívül árú kukorica és magas olajsav tartalmú napraforgó.
A cél az eddigi évek gyakorlatával ellentétben az hogy a terület alapú támogatás
beleszámítása nélkül is nyereséges gazdálkodást folytassunk a területen, és mindenképp
magasabb eredményt érjünk mint ami a bérleti díjból származna.
Csejti rész:

Ezen a részen található meg az önkormányzat legnagyobb egybefüggő területe. Sajnos a
terület legnagyobb hibája alacsony minőségi osztálya mellett hogy az elmúlt öt évben
egyáltalán nem volt művelve. Túlnyomó részt kamilla borítja ami a kaszálást is megnehezíti
mivel hagyományos fűkasza a kamilla szárával nem boldogul. Valamint a területen
fellelhetőek szétszórva az évekkel ezelőtt otthagyott bálák. Az érintetlensége okán néhány
túzok is fészkel ezen a részen, ami miatt fokozott óvatossággal kell kezeljük azt. Az idei
évben a cél a terület művelésbe való visszavonása, ami a gyomállomány jelleg miatt őszi
búzával fog kezdődni. Hogy a költségvetésnek többlet kiadást ne okozzon a talajművelést a
kukorica és a napraforgó árbevételek után tervezzük megkezdeni. Egyébként rosszul
semmiképpen nem jött a városnak a parlagon hagyott terület, mivel az idei évtől a terület

alapú támogatás bővült a zöld komponenssel, amit az itteni ugaroltatással ki lehetett váltani.
Az innen várt ez évi árbevétel tehát csak a terület alapú támogatás maga.
Keselyősi rész:

Erre a területre egy totál gyomirtás, és egy magágy előkészítés után hektáronként egy mázsa
műtrágya valamint talaj fertőtlenítő felhasználásával, 55ezres tőszámmal, magas olajsav
tartalmú napraforgót vetettünk. A magas olajsav tartalmú napraforgó piaci ára körülbelül
20%-al több a hagyományos napraforgóétól, a termesztés technika viszont nem igényel
többlet kiadást. Alacsony transzzsír tartalma miatt a gyorsétterem láncok már csak az ebből
készült olajat használják. A terület nem volt ősszel megfelelően mély művelve, de mivel a
napraforgó viszonylag extenzív növény jelenleg nem látható ennek hátránya. Némi vadkár
tapasztalható, de már kinőtte azt a szintet ahol további kárt okozhatna a nyúl állomány. A
területtől jó termést és mindenképpen nyereséget várhatunk.
Peresi rész

Az itteni területen tavasszal jól ülepedett viszonylag szármaradványos talajt találtunk, ahol
megspóroltuk a magágy előkészítést és direkt módon vetettük el a Pioneer egyik legmagasabb
termés potenciáljával rendelkező hibrid kukoricáját a P0216-et 68ezres tőszám mellett. A
vetés során talajfertőtlenítőt és egy mázsa starter műtrágyát használtuk, valamint
kultivátorozáskor további hatóanyagban számolva 70kg nitrogént kapott a kukorica. A
gyomosodás miatt szükség volt kelés előtt egy totál gyomirtásra valamint egy állomány
gyomirtásra is. A kukorica jelenleg kifejezetten jó állapotban van, a várható termést már csak
a csapadék mennyisége tudja limitálni. Ettől a területtől is nyereséget várunk.

Peresi rész

Szintén ezen a területen található a közmunka programban bevont kender. Mivel a közmunka
programban reálisan a kapálás az amit kézi erővel lehet végezni így a kendert 75 centiméteres
sortávra vetettük 3,5cm-es tőtáv mellett. A sor mellé szintén kijuttatunk egy mázsa starter
műtrágyát, és talajfertőtlenítőt. Ezen a területen várhatóan már csak egy rovar kártevők elleni
védekezés következik. Kender termesztésben egyenlőre kevés a gyakorlatunk, de
megállapítható hogy a növény a szakirodalom szerinti fenológiai állapotban van, a kelés
egyöntetű és hiánymentes tehát talajlakók nem pusztították, az állomány pedig gyommentes.

Mezőtúri út

Az olajtök termesztés is a közmunka program részét képezi, melynek gyakorlati végrehajtását
az Agrofém Kft nyerte meg a közbeszerzés során, egyetlen indulóként. A termesztést azért
bízta rájuk az önkormányzat mert rendelkeztek szakmai tapasztalattal. De sajnos úgy tűnik
hogy nem elegendővel, mivel a 6,5Ha területen, közel fél millió forintnyi ráfordítás után
jelezték hogy sajnos nincs kikelt tök állomány. Így a területek közül várhatóan ez lesz az
egyetlen ami veszteséget produkál, és amit a terület alapú támogatás sem fog fedezni. A kelési
anomáliákat egyébként csapadék hiánnyal magyarázta a cég. A szomszédos táblán kikelt
közepes állapotú napraforgó állomány található, és mivel száz méteren belül van így
vélelmezem hogy az időjárási viszonyok nem tértek el jelentős mértékben. A közbeszerzési
szerződésben foglalt meghiúsulási ködbér indokoltságát mindenképp felül kell vizsgálni, és
amennyiben érvényesíteni tudjuk úgy a szolgáltatónak is részt kell vállalnia a veszteségből. A
munkaügyi központtal folytatott egyeztetés után (mivel a terület így nem tud részt venni a
közmunka programban) mérlegeltük a napraforgóval való felül vetést, de nem akartunk az
egyébként is veszteséges területen újabb kockázatot vállalni.
Tritikálé
A tritikálé már el volt vetve mikor a terület irányításunk alá került így annak csak állapotáról
tudunk beszámolni. Jelenleg már túlhaladt a virágzáson, közepes termésszint várható tőle,
aratás után részben fedezni tudja a jószág állomány takarmány szükségletét.
Önkormányzat mögötti rész
Az ide vetett cirok szintén a közmunka program keretein belül valósult meg. Igyekeztünk a
költségeket alacsonyan tartani, így egy totál gyomirtás után a kenderhez hasonló 75cm-es
sortáv mellett direkt vetéssel vetettük el. Mivel a parcella kicsi így a gépi gyomirtás a

szomszédos kultúrák miatt kockázatos, ezért állományban már csak kapálással lesz
gyommentes állapotban tartva a terület. Egyébként a kikelt állomány szép, rengeteg új seprű
alapanyagául szolgálhat.

Önkormányzat mögötti rész
Az ide vetett cirok szintén a közmunka program keretein belül valósult meg. Igyekeztünk a
költségeket alacsonyan tartani, így egy totál gyomirtás után a kenderhez hasonló 75cm-es
sortáv mellett direkt vetéssel vetettük el. Mivel a parcella kicsi így a gépi gyomirtás a
szomszédos kultúrák miatt kockázatos, ezért állományban már csak kapálással lesz
gyommentes állapotban tartva a terület. Egyébként a kikelt állomány szép, rengeteg új seprű
alapanyagául szolgálhat.
Dávid Máté
mezőgazdasági koordinátor

Közmunka képek:

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

Regionális Hulladékkezelő Művel kapcsolatos peres eljárás lezárása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint arról korábban többször is beszámoltunk a Regionális Hulladékkezelő Művel kapcsolatban egy peres eljárás
van folyamatban, melyet a 9 tulajdonos önkormányzat indított a Remondis Kft ellen a hulladéklerakó telep II.
depóniájának kiépítése kapcsán.
A peres eljárás jogalapját az adta, hogy a Remondis Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződés rendelkezett arról,
hogy az üzemeltetőnek a díjába be kellett építenie a lerakó telep II. depóniájának kiépítésének költségeit.
Mivel a szolgáltatási időszak alatt a depónia nem került kiépítésre és a kiépítésre elkülönített összeg nem került
átadásra a tulajdonosoknak ezért a tulajdonosok a követelésüket peres eljárás során akarták érvényesíteni.
A peres eljárás során a Remondis Kft jogutódlással beolvadt a Kun Hulladék Kft-be. A Kun Hulladék Kft
ellenkérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre, melyben az idő előtt megszűnt szerződés miatti jövedelem
kiesés megtérítését célozták meg.
Mivel az eljárás holtpontra jutott, ezért Dr Soós Tibor ügyvédúr a peren kívüli megegyezés lehetőségét javasolta.
2015. június 15-én egy személyes egyeztetés került megrendezésre, mely során a Kun Hulladék Kft ügyvezetője 4,5
millió forintos átalány kártérítést ajánlott fel.
A felajánlott kártérítés településekre jutó összege:
Település neve
Vagyon aránya (%)
Gyomaendrőd
33,83%
Csárdaszállás
1,20%
Hunya
1,75%
Kardos
1,82%
Kétsoprony
3,27%
Kondoros
13,17%
Örménykút
1,24%
Csabacsűd
4,63%
Szarvas
39,09%
100,00%

Településre jutó kártérítés
1 522 350 Ft
54 000 Ft
78 750 Ft
81 900 Ft
147 150 Ft
592 650 Ft
55 800 Ft
208 350 Ft
1 759 050 Ft
4 500 000 Ft

A peren kívüli megállapodás megkötéséhez mind a 9 tagtelepülésnek Képviselő-testületi határozatban el kell
fogadnia a Kun Hulladék Kft által felajánlott kártérítést.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kun Hulladék Kft által 2015. június 15-én
felajánlott, a Regionális Hulladékkezelő Művel kapcsolatos peres eljárás lezárását célzó 4,5 millió forintos átalány
kártérítést.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

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

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 az oktatási vagyon működtetésére elkülönített
forrás terhére biztosítson.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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 az oktatási vagyon működtetésére elkülönített
forrás terhére biztosítson.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium Szülői Közössége kérelmét. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola udvarán található kör alakú homokozó
felújításához 157.459 Ft-ot az oktatási vagyon működtetésére elkülönített fottás terhére biztosít.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2015. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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A Rózsahegyi Káhnán Általános Iskola és Kollégium Szülői Közössége
Tárgy: támogatás kérése

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Toldi Balázs polgármester
Képviselő-testület

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium Szülői Közössége nevében azzal a
kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az iskola udvarán levő homokozó felújítását
szíveskedjenek támogatni.
Az

elvégzendő

munkák összköltsége 307 OOO Ft. Ehhez a

szülők

150 OOO Ft támogatást

adnának, a különbözetet kérnénk az önkormányzattól, mínt az iskola működtetőjétől.
Amennyiben nem tudjuk a felújítást elvégeztetni, a homokozót nem lehet használni a
továbbiakban, pedig az gyermekeink délutáni játékának kedvelt színtere.
Ké1jük, támogassák kezdeményezésünket.
Gyomaendrőd,

2015. 06. 11.

Üdvözlettel:

Braunné Uhrín Margit
elnök

Gyo.n~szolg Ipari Park Kft.

Név :Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím :5500

Gyomaendrőd,

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz.
Kelt:
2015.06.05.
Szám

Selyem út 124.

Készítette : Paróczai Zoltán
A n'')llka leírása: Gyomaendrőd,
Róúahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Népliget u. 2. szám alatti,
iskolaudvaron lévő kör alakú homokozó felújítási munkái,
új rönk oldalfallal és keményfa paddal, 6 m3 homokkal feltöltve
Készült:2015.0l. 01- i árszínten
Költségvetés

főösszesítő

Anyagköltség

Díj költség

188.721

53.373

188.721

53.373

1.4 Közvetlen önköltség összesen

188.721

53.373

2.1 , ':rkockázati fedezet vet.alap

188.721

2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap

188.721

Megnevezés
1. Építmény közvetlen költsége
----

----·---··---·-

·-·----

--

1.3 Építés közvetlen költségei
----·- ---

--

--- --·

--

-

53.373

2.5 Fedezet vetítési alap 1.4
3.1 Tartalékkeret vetítési alap

242.094

4.1 ÁFA vetítési alap
4.2 Áfa
-------------

242.094
65.365

27.00%
--

---

5. A munka ára

307.459

G\IOM:':S70LG IPARI PARI{ KFT.
ssoo el\;.-,
TE;!.:;;'„)(\' ~:;·

Aláírás
Készlllt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2015.2 - BRONZ progrnmcsmnagjával.
C:\Mentés\terc\tercvip\2011_l\onszla\2015\Rózsahegyi-Homokozó fel új ítflsi munkái.slo8

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
út 2. száin alatti iskola udvaron lévő ho1nokozó felújítási terve.

Gyo1naendrőd, Népliget
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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.

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

A Bizottság javasolja a székhelybejegyzés
engedélyezését.

Döntési javaslat
"Hozzájárulás megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület 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.
75

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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VIDRA ÖNKÉNTES JÁRÁSI MENTŐCSOPORT
EGYESÜLET
5500 GYOMAENDRŐD, ZRÍNYI MIKLÓS U. 15.

TEL: 06-70/416-7219

E-MAIL: VIDRA.MENTOCSOPORT@GMAIL.COM

Gyon:aenr!rbdi !(özös Onkormanyzati Hivatal
L ;,22;0iási azonosító: Gyeonkphiv-

Toldi Balázs polgá1·mester részére
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

5500

Gyomaendrőd,

2015 MÁJ 2 B.

Selyem út 124.
i \_i
MELLÉKLET:

Tisztelt Polgármester Úr!

Azon kéréssel fordulok Önhöz, hogy engedélyezze a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsopmi
Egyesület részére az

őnkonnányzat

Gyomaendrőd,

sor 2/1.) épületébe, mint székhelyre

Vízmű

tulajdonában álló Polgári Védelmi Bázis (5500

Katasztrófavédelmi Megbízottnak is irodát biztosító helyen

történő

lévő

bejelentkezést. A

új székhely létesítésének

engedélyezésével az egyesület egy méltóbb helyen folytathatná a munkáját.
Segítő együttműködését
Gyomaendrőd,

ezúton is köszönjük!

2015. május 22.

Tisztelettel:

~,.9-z,Q"I-~

~.--

Farkasinszki Mariann

dr. Smiri Sándor

elnök

titkár

Csényi István
Feladó:
Küldve:
Címzett:

Tárgy:

Tóth Katalin [tothk@pmhiv.local]
2015. június 1. 8:05
csenyi@pmhiv.local
.
FW: székhely létesitése iránti kérelem kiegé~~'lr~iie'

lU l'.J JU!\I IJ

1.

-------~------.\--~

From: Mentőcsoport VIDRA [mailto:vidra.mentocsoport@gmail.com]

Sent: Saturday, May 30, 2015 6:18 PM
To: polgarmester@gyomaendrod.hu
Subject: székhely létesítése iránti kérelem kiegészítése

Tisztelt Polgármester Úr!
Amennyiben a 2015. május 22-én kelt, papír alapon személyesen átadott, székhely létesítésével kapcsolatos
kérelmünknek helyt ad, kérem szíveskedjen a székhelyhasználatjogcímét (szívességi használat, bérlet stb.)
is megjelölni válaszlevelében.
E tartalmi elem - a székhelyhasználat jogcíme - a székhelyváltozás bírósági bejegyzéséhez nélkülözhetetlen.
Tisztelettel és köszönettel:
dr. Smiri Sándor
titkár
VIDRA Mentőcsoport Egyesület

1

34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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 gyomaendrődi címertől a buszváró mögött a vérszilva és nyírfa közötti területen ( a
mellékletben lévő fotón megjelölt hely körül ) kerülne elhelyezésre.
A Történelmi Vitézi Rend tisztelettel kéri a Képviselő – testület, hogy engedélyezze a kopjafaállítást.

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

A Bizottság javasolja a határozati javaslatban szereplő
helyen a kopjafa elhelyezését.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslatban szereplő
helyen a kopjafa elhelyezését.

Döntési javaslat
"Hozzájárulás megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület 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 gyomaendrődi címertől, a buszváró mögött a vérszilva és nyírfa közötti területen engedélyezi
77

elhelyezni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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vitéz lovag Ffüedi Gábor
Történelmi Vitézi Rend
Bék.é~ffie-gyeCszékkaiJffanya ·-·szent György lovagrend
Békés megyei Priorja

Tisztelt Polgátmester Úr.
Előzetes megbeszélésünk alapján benyújtjuk kérelmünket az első és második világháborús
vitézek emlékére felállítandó kopjafás emlékmű tárgyában.

Az emlékműnek a felajánlott lehetőségek közül a Református templom és a Kormányhivatal
közötti a volt piactér területének egy kis részét találtuk megfelelőnek, a főút sarkától 30
métene.
--- ·
·
A területet bemutattuk Dr. Szonda Istvát1 úrnak, aki egyetértett a meglátásunkkal és elfogadta
az emlékmű javasolt helyszínét, an1elynek megfelelő hátteret biztosít a Református
templomkert és a vadgesztenyés is.
Az emlékmű V alakú két kopjafából álló kőhalom talapzaton foglal helyet mely halom a
Magyarságnak szimbólum értékű.
A két kopjafa a tetejétől az aljáig faragott mintákkal van megoldva, mely minták kifejezik a
hazát védő, katonák emberek létét életét, és harcát „Istenért és Hazáért".
Magyarországon belül és kívül több hasonló emlékművem van felállítva, melyekről fényképet
is mellékelek.(Szentetomya, Békés, Alsórákos-Brassó megye, Nyergestető- Csik- megye,
Trianoni emlékmű-Gyimesbükk, Pozsonyi csata emlékműve Gödöllő, Dombiratos,
Meggyesegyháza, Gyula, Kw1ágota, és még számtalan különböző helyen.
A fentiek alapján ké1jük a tisztelt Polgármester Urat szíveskedjen kérelmünket az
felállítására támogatni illetve a Képviselőtestület felé támogatólag előterjeszteni,

emlékmű

Mivel a 100 illetve 70 évvel
megérdemlik.

ezelőtti

harcokban vitézül harcoló Gyomai és

Endrődi hősök

ezt

Amennyiben kérelmünk elfogadásra kerül a tisztelt Polgánnester Úr, és a Képviselötestület
részéről, akkor az emlékmű felállításáról és felavatásáról későbbi időpontban egyeztetünk.
Előre is megköszönve Polgánnester Úr jóindulatú hozzáállását.
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Vitéz lovag Fürédi Óábor

Melléklet 3 db kép.

35. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-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

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta a döntési
javaslat elfogadását javasolja.

Döntési javaslat
"Békés Megyéért Kitüntető Díj felterjesztésével kapcsolatos döntés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület 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

79

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

XVII. Nemzetközi Halfőző verseny
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 169/2015. (III. 26.) számú határozatával döntött, hogy
ajánlati felhívást tesz közzé a XVII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezésére.
A rendezvény időpontja: 2015. augusztus 22.
A rendezvény helyszíne: Endrődi Népliget
Önkormányzati forrása: 850 e Ft.
Az ajánlati felhívást a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a 172/2015. (IV. 27.)
számú határozatával jóváhagyta.
Az ajánlatok benyújtási határideje 2015. június 5. 10.00 volt. A megadott határidőig nem érkezett ajánlat.
A Képviselő-testület a 2015. május 28-i ülésén döntött arról, hogy a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület
megkeresésére a XIII. Civil Nap és Civil Szervezetek Találkozójának időpontjául és helyszínéül a Halfőző verseny
időpontját és helyszínét jelöli ki.
Az idő rövidségére tekintettel újabb ajánlati felhívás lefolytatása a rendezvény meghatározott időpontjáig már nem
lehet, javasoljuk, hogy a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézményt bízza meg a Tisztelt Képviselőtestület a rendezvény megszervezésével. Az intézmény már szervezte a rendezvényt korábban. A rendezvény
megszervezéséhez az intézmény részére 850 e Ft-ot biztosít az önkormányzat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntési javaslat
"XVII. Nemzetközi Halfőző verseny"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület megbízza a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézményt a XVII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezésére a XIII. Civil Nap és Civil Szervezetek Találkozója
szervezőjével a Körös-szögi Civil Fórum Egyesülettel együttműködve.
A rendezvény időpontja: 2015. augusztus 22.
A rendezvény helyszíne: Endrődi Népliget
Önkormányzati forrása: 850 e Ft.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2015. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
hatálya alá tartozó szervezet a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján ez év március 31. napjáig elkészítette a 2015. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervét. A terv tartalmazza az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó,
tervezett építési beruházásait, szolgáltatásmegrendeléseit és árubeszerzéseit.
A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre is.
Időközben újabb közbeszerzés köteles eljárások indítását hagyta jóvá a T. Képviselő-testület, emiatt szükséges a
Közbeszerzési Tervet módosítani, az alábbi beszerzések vonatkozásában:
- Öntözéses projekt tervezése – szolgáltatás megrendelés, feltételes közbeszerzés
- ÁROP-1.A.3.-2014-2014-009 – szolgáltatás megrendelés, feltételes közbeszerzés
- Turisztikai projekt építési munkáinak pótmunkái
- Turisztikai projekt felújítási munkáinak pótmunkái
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására!
Döntési javaslat
"2015. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.
§-ában foglaltak alapján elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének 1. sz.
módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:
2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
1. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2015.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
30.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2015. II. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2015-2016 gázév
2)
1.
2.
3.
4.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2016. évre
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
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5.
6.
7.
8.

Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

28.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. III. negyedév
2016. évre

3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
49.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. május - november

4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Parkolók felújítása
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.400.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. május - november

5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Mezőgazdasági munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. negyedév
2015. április 1. – 2015. december 31.

6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
170.655.317 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás
85%, önerő 15%.
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben

7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás
85%, önerő 15%
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
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8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Pályázati nyertesség esetén 2015 évben

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Hídépítés III.
Nemzeti
Nyílt, Kbt. 121. § (1) b)
53.593.036 Ft
100% pályázati támogatás
2015. I. negyedév
2015. év

9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Marketing
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.811.024 Ft
100% pályázati támogatás
2015. I. negyedév
2015. év

10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belvíz III. utómunkálatok
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
13.385.827 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. I. félév

11)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.

Eljárás rendje

Szolgáltatás megrendelés
Gyomaendrőd, Déli terület külterületi
vízrendezését és vízpótlását szolgáló
vízilétesítmények vízjogi létesítési terveinek
elkészítése (Öntözéses projekt)
Nemzeti
Tárgyalásos
65.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból
valósul meg.
A szerződés abban az esetben lép hatályba,
amennyiben támogatást nyer a projekt
2015. I. félév
2015. II. félév
Szolgáltatás megrendelés
„Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és a felzárkózás
elősegítése érdekében a gyomaendrődi
járás területén” ÁROP-1.A.3.-2014-20140009.
Nemzeti
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4.
5.
6.

Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

13)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

14)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

122/A. §
17.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból
valósul meg.
A szerződés abban az esetben lép hatályba,
amennyiben támogatást nyer a projekt
2015. II. félév
2015. II. félév
Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
„Lélekkel a körösök mentén” Gyomaendrőd
turisztikai fejlesztések – pót- és kiegészítő
építési munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
2.541.471 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú projekt
(100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév
Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
„Lélekkel a körösök mentén” Gyomaendrőd
turisztikai fejlesztések – felújítási pótmunkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
361.213 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú projekt
(100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév

A 2015. évi közbeszerzési tervet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 171 / 2015. (III.26.)
GyeKt. számú határozatával jóváhagyta.
A 2015. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítását
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ............. / 2015. (VI. 25.)
GyeKt. számú határozatával jóváhagyta.
Gyomaendrőd, 2015. ............................

………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

………………………………………..
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
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Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. évközi gazdálkodási beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő - testület!
Az éves munkatervnek megfelelően a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elkészítette az évközi gazdálkodási
beszámolóját. Az előterjesztéshez mellékelt beszámoló alapján a társaság eredménye a 2015. 1 - 4 hónap adatai
szerint 211 ezer forint. Az előirányzott éves terv szerinti eredmény - 513 ezer forint.
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2015. 1 - 4. hónap
gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Beszámoló
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2015. január 1. - április 30. közötti időszak gazdálkodásáról

2015. január 1-től ügyvezető váltás történt a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nél. Az átadás-átvétel,
illetve a betervezett műszaki állapotfelmérés Vass Ignác korábbi ügyvezető kórházba kerülése, és
január 28-án bekövetkezett sajnálatos halála miatt csak részben történt meg.
A teljes dolgozói létszámot meghagyva mindenki számára lehetőséget biztosítottam arra, hogy
bizonyítsa rátermettségét, szakmai alkalmasságát. Az év első felében egyetlen irodai alkalmazottól
vált meg a cég. Ez az év első felében a dolgozó számára kifizetett járandóságok miatt többletköltséget
eredményezett, viszont a teljes üzleti év viszonylatában költségcsökkenést fog eredményezni.
A dolgozói létszám további csökkentése a Kft. kibővült tevékenységi köre, illetve ellátandó turisztikai
feladatai miatt nem indokoltak, ugyanakkor átszervezés várható az év második felében.
A fürdő üzembiztos működéséhez, további fejlesztésekhez mindenféleképp egy részletes műszaki
állapotfelmérés szükséges, melynek egy része elkészült, egy része folyamatban van.
A költségek, árbevételek alakulása az előzetesen tervezetthez képest szignifikánsan nem térnek el.
A Liget Fürdő árbevételi adatait vizsgálva már az első négy hónap alapján is megállapítható, hogy a
bevezetett változtatások pozitív hatást gyakoroltak az értékesítés bevételeire. (Részletes kimutatás
következő oldalon.)
A 2015. év első négy hónapja alatt elvégzett helyzetértékelés megállapításai, elvégzett intézkedések,
intézkedésekre tett javaslatok:
Helyzet megállapítás
Reumatológus szakorvos 2014. decemberben
beadta felmondását, 3 hónap felmondási
határidővel. Egészségügyi területen
tapasztalható szakemberhiány miatt nehéz volt
megfelelő szakembert találni.
A korábbi „kedvezmény rendszer”
megszűntetése az első három hónapban
vendégforgalom csökkenéssel járt.
A fürdő üzembiztos működésének hosszú távú,
zavartalan biztosítása szükséges.

Kemping az elmúlt évtizedekben nem volt
fejlesztve, emiatt csökkent a vendégek száma,
ezzel párhuzamosan az árbevétel is.

Intézkedés / Intézkedési javaslat
Áprilistól Dr. Csernus Zoltán szegedi
reumatológus látja el a fürdőbe érkező
betegeket, és írja fel a kezeléseket. A korábbi
heti 2 alkalom helyett, egyelőre csak heti 1
alkalommal végzi tevékenységét
Gyomaendrődön.
Az ingyenesség megszűntetése februárban még
árbevétel csökkenéssel járt, viszont márciustól
folyamatosan növekszik az árbevétel.
Műszaki állapotfelmérés elvégzése, hibák,
hiányosságok felmérése. Bizonyos helyzetekben
a felmérést követő intézkedés is megtörtént (pl.
szivattyúk vásárlása, játszótér és szabadtéri ülő
medence ideiglenes helyreállítása).
Kemping vizesblokkjainak, mosogató
helyiségeinek, áram ellátásának fejlesztése,
fedett közösségi tér kialakítása elengedhetetlen.

Gyógyászati kapacitás hatékonyabb kihasználása
érdekében a gyógyászati szolgáltatások bővítése,
új árak köztudatba történő bevezetése
szükséges.
„Lélekkel a Körösök” mentén projektelemek
működtetésével kapcsolatos bizonytalanságok,
határidők kitolódása kérdésessé teszik a projekt
2015. évi gazdaságos üzemeltetését.

Beteg által fizetett önrész csökkentve lett, a
csoportos gyógy úszás hatékonyabb kihasználása
helyi iskolákkal való együttműködéssel elérhető.
Használatbavételi engedély megszerzését
követően üzemeltetői szerződés megkötése.

2015-ben bevezetett, szolgáltatás árakat érintő változtatások:
1. OEP által finanszírozott kezelések beteg által fizetett önrészének csökkentése az alábbiak
szerint:
Kezelés megnevezése
gyógymedence
masszázs
szénsavfürdő
vízitorna
tangentor
kiegészítő jegy

2015.
2015.
február 28-ig március 1-től

400 Ft
400 Ft
400 Ft
400 Ft
400 Ft
nem volt

280 Ft
250 Ft
200 Ft
200 Ft
200 Ft
400 Ft

Gyógyászati árbevétel alakulása január 1. és április 30. közötti időszakra:

Beteg által fizetett önrész
OEP finanszírozás
Összesen:

2014.
2 480 200 Ft
3 407 746 Ft
5 887 946 Ft

2015.
2 175 280 Ft
3 940 602 Ft
6 115 882 Ft

Változás %-ban
-12,29 %
15,64 %
3,87 %

2. Finn szauna szolgáltatás beépítése jegyárba. 2015. május 1-től a meglévő jegyárak
nagyságrendileg 100 Ft-tal lettek megemelve.
Eladott fürdőbelépőből származó jegyár bevétel alakulása:

Január
Február
Március
Április
Május
Összesen:

2014.
2 167 900 Ft
1 915 170 Ft
1 914 720 Ft
2 200 000 Ft
3 447 370 Ft
11 645 160 Ft

2015.
2 586 580 Ft
1 878 570 Ft
2 166 970 Ft
2 493 850 Ft
4 543 040 Ft
13 669 010 Ft

Változás %-ban
19,31 %
-1,91 %
13,17 %
13,36 %
31,78 %
17,38 %

MÉRLEG

terv

2015
01.
02.
04.
06.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

2014.04.30

2015.04.30

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

60100

66240

66248

60100

66240

66248

3810
310
3000

9009
206
7335

9205
243
7600

500
100

1468

1362

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

64010

75249

75453

11915
3200

15044
3200

12209
3200

29296
-26238

29295
-26830

29296
-25919

5421
236

5421
3958

5421
211

33095

35898

37514

33095
19000

21
35877
24307

37514
25730

64010

75249

75453

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

FORRÁSOK ÖSSZESEN

EREDMÉNYKIMUTATÁS

I

Értékesítés nettó árbevétele

II

Aktivált saját teljesítmény értéke

III.

terv
2015

2014.04.30

2015.04.30

99620

14261

14512

Egyéb bevétel

37920

20500

17920

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

66604

10324

12200

V

Személyi jellegű ráfordítások

55000

17829

17562

VI
VII

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE

3700
12000

808
1546

630
1932

236

4254

108

30

2

A.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-720

2

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

-484

4256

108

X.

Rendkívüli bevételek

21

87

103

XI

Rendkívüli ráfordítások

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

21

87

103

E

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

-463

4343

211

XII

Adófizetési kötelezettség

50

385

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

-513

3958

211

-513

3958

211

XIII

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

750

Gyomaendrőd, 2015. június 24.

……………………………………………………
Gera Krisztián
ügyvezető

LÉLEKKEL A KÖRÖSÖK MENTÉN PROJEKT
TERVEZETT ÁRBEVÉTEL
2015. július 1.-december 31.

Megnevezés
Körös Látogatóközpont
Körös bemutatótér-kiállítás
Körös Bio piac helypénz
Terem bérleti díj
Ajándéktárgy
Összesen:
Erzsébet Ligeti Tanösvény
Tanösvény kilátó
Tanösvény csónakázás 30 perc
Tanösvény csónakázás 1 óra
Tanösvény programvezetés
Látcső érme díja
Ajándéktárgy
Összesen:
Bárka Látogatóközpont
Bárka bemutatótér-kiállítás
Ajándéktárgy
Kombinált jegy
Összesen:

Teljes árú

650 Ft
1 200 Ft

450 Ft
400 Ft
600 Ft
500 Ft
100 Ft

Látogatók száma

1000 fő
20 alk. / hó

1500 fő
400 alk.
200 alk.
200 fő
2000 alk.

650 Ft

1000 fő

1 400 Ft

200 fő

Bevétel
összesen

Kedv. gyermek,
nyugd., 10 fő Látogatók száma
feletti csop.
1500 fő
0

Bevétel
összesen

650 000 Ft
144 000 Ft
200 000 Ft
600 000 Ft
1 594 000 Ft

520 Ft
0 Ft

780 000 Ft
0 Ft

675 000 Ft
160 000 Ft
120 000 Ft
100 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
1 455 000 Ft

360 Ft

1500 fő

540 000 Ft

250 Ft

1000 fő

250 000 Ft

650 000 Ft
100 000 Ft
280 000 Ft
1 030 000 Ft

520 Ft

1000 fő

1 000 Ft

400 fő

525 000 Ft

550 000 Ft
520 000 Ft

350 000 Ft

Bevétel
mindösszesen

1 430 000 Ft
144 000 Ft
200 000 Ft
600 000 Ft
2 374 000 Ft
1 215 000 Ft
160 000 Ft
120 000 Ft
350 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
2 245 000 Ft
1 170 000 Ft
100 000 Ft
680 000 Ft
1 950 000 Ft
6 569 000 Ft

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2015. II. félév

Augusztus 27.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Szennyvíz tisztító telep rekonstrukciójáról komplex (pénzügyi, műszaki megvalósulásról)
beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Közművelődési koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság

Szeptember 24.
Lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata, bérlakás gazdálkodás hatékonyságának
javítása érdekében célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Liget Fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról tájékoztatás
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos előirányzat felhasználásának bemutatása
Hivatali felelős:
1. ) Kovácsné Rácz Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág üzemeltetési
feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata és megalkotása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
„Gyomaendrőd Díszpolgára” cím valamint és a „Gyomaendrődért” Kitüntető Emlékplakett
adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
Hivatali felelős:
1.)Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság

Közmeghallgatás: Október 6.(Közös Önkormányzati Hivatal
ülésterme)
Október 29. (A bizottsági ülések időpontja októberben 1213-14.)
Az önkormányzat 2015. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Gyomaszolg Ipari Park Kft, Gyomaközszolg Kft és a Zöldpark Nonprofit Kft. beszámolója,
külön részletezve az utasítás alapján történő feladatellátást
Felelős:
1.) Kft. ügyvezetője,
2.) Pardi László osztályvezető,
3.) Csényi István köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
4.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
5.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Közművelődési Intézmény intézményi struktúra kialakítása, intézményvezetői pályázat
kiírása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

November 26.
2016. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának teljesülése
Hivatali felelős:
Enyedi László osztályvezető,
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Társulásokban végzett munkáról beszámoló
Hivatali felelős: Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

December 17.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2015 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Tájékoztató a közoktatási intézmények működtetési előirányzatnak a felhasználásáról 2015ben
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2016. évre vonatkozó áremelési
kérelme
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a villamos energia közbeszerzésről
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

