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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd

Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2015. szeptember 24-én 12.00 órakor
kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.
*Napirend:

1. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Adórendelet felülvizsgálat - Vállalkozási célú építmények utáni építményadó
felülvizsgálatához végzett számítások
3. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása
4. Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2014/2015-ös
nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
5. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása
6. Beszámoló a 2015. évi nyári napközis ellátásról, valamint a tartós
élelmiszercsomag osztásról
7. Beszámoló a Szarvasi Szakorvosi Kft-vel folytatott egyeztetésről a laboratórium
működésével kapcsolatban
8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndijrendszerhez és a
pályázat kiírása
9. Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
10. Liget fürdőtől szolgáltatás vásárlás felhasználásának alakulása
11. Közművelődési koncepció felülvizsgálata
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12. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi
Terve
13. Integrált Település Fejlesztési Terv véglegesítése
14. A Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény által üzemeltetett
turisztikai elemek 2015. évben alkalmazott dijtételei
15. Turisztikai attrakció záró beszámoló
16. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a GYÜSZ - TE TOM szervezet közötti
együttműködési megállapodás megkötésére
17. Holtági Egyesületek beszámolója
18. Helyi járat menetrend módosítása
19. Területhasználati szerződések meghosszabbítása
20. Fő út 85. szám alatti ingatlan értékesítése
21. Lakossági szennyvíz csatlakozás támogatása
22. Kállai Ferencet ábrázoló szobor állítása
23. Endrődiek Baráti Köre Egyesület beadványa
24. Kulturális Egyesület Kérelme
25. Gellai Ferenc ajánlata
26. GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
27. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a.), pontja továbbá a 2013. évi CCXII. tv. 103/A. §. (2) bekezdése alapján az
alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.

1. A "Gyomaendrőd Díszpolgára "cím, valamint a „Gyomaendrődért" kitüntető
emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
2. A gyomaendrődi 0211/76 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével
kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd,

2015. szeptember 18.

\ 1:7?:/j/'~
Toldi Balázs
polgármester
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2015. szeptember 24.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2015. 09. 24-i ülésre

293/2015. (V. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat rendelkezésére álló szabad forrás 2015. évi lekötéséről és
hozamának alakulásáról szóló tájékoztató
Határidő: 2015. 05. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. május 28.
A tájékoztatót a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésén megismerte és elfogadta.
344/2015. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi közutak 1-5 hó közötti kezeléséről szóló beszámoló elfogadása
Határidő: 2015. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. június 30.
A helyi közutak 1-5. hó közötti kezeléséről szóló beszámoló elfogadása megtörtént.
347/2015. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Termőföldek vagyonkezelői jogának ellenértékének meghatározása
Határidő: 2015. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. augusztus 31.
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. A szakvélemény még nem készült el,
folyamatban van.
374/2015. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szelektív hulladékkezelési feladatellátás felülvizsgálatára, gazdaságosabb
feladatellátás megvalósítására javaslattétel a Gyomaközszolg Kft részéről
Határidő: 2015. 08. 05., felelős: Fekete József, végrehajtva: 2015. augusztus 5.
A Gyomaközszolg Kft. elkészítette beszámolóját, a beszámoló beterjesztése a

Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i ülésére megtörtént.
375/2015. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékszállítási feladatoknál jelentkező költségek finanszírozására 6.4 millió
forint összegű többlet támogatási keretet meghatározása
Határidő: értelem szerint, felelős: Fekete József, végrehajtva: 2015. június 25.
A 6,4 millió Ft összegű többlet támogatási keret 2015. évi költségvetési rendeletbe
történő beépítésére a rendelet III. számú módosítása alkalmával kerül sor. A
jóváhagyott többlet támogatási keretből 2015. augusztus 18. napjáig a Kft. nem
hívott le támogatást.
409/2015. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adórendelet felülvizsgálatához további számítások elvégzése
Határidő: 2015. 09. 24., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. szeptember 24.
Az elvégzett számítások a Képviselő-testület szeptemberi ülésére előterjesztésre
kerültek.
410/2015. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adjórendelet módosításához újabb számítások végzése - vállalkozási célú
építmények utáni építményadó
Határidő: 2015. 09. 24., felelős: Dr. Uhrin Anna, végrehajtva: 2015. szeptember 24.
Az elvégzett számítások a Képviselő-testület szeptemberi ülésére előterjesztésre
kerültek.
417/2015. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kft. 1- 6 hónap feladatellátásáról szóló beszámoló
Határidő: 2015. 08. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. augusztus 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a Gyomaközszolg Kft. első félév
feladatellátásáról készített beszámolóját.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. II. 12.-i ülésén a város 2015. évi költségvetését az1
/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 186.251E 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 köv
etkezménye 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 2015. május - 2015. július hónapokra kifizetett 4.150 E Ft bérkompenzáció
összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a 2015. június-július-augusztus hónapra
megigényelt lakásfenntartási támogatás összege 1.855E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell
tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelhető állami támogatás összegét,
így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
Jelen költségvetési rendeletmódosítása során került beépítésre a felhalmozási célú állami támogatások közé 18.050
E Ft, melyet szociális szakosított ellátást szolgáló intézményfelújítására – Rózsakert Idősek Otthona – kapott
önkormányzatunk, továbbá a tartalékból kivezetésre került a 950 E Ft saját erő összege, szemben a felújítási
kiadások összegével.
Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 15.542 E Ft összegű ágazati
pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
Az önkormányzatnál átcsoportosításra került a dologi kiadások közé a fordított áfához kapcsolódó befizetési
kötelezettség, mely a beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfánál került megtervezésre.
A szennyvíz beruházási projekt esetében önkormányzatunk az áfa visszaigénylésére jogosult, így az ÁFA bevallás
alapján a költségvetési rendeletbe a dologi kiadások közé beépítésre került a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
50.672 E Ft összegű áfa befizetési kötelezettség, és a működési bevételek közé az 50.672 E Ft áfa visszatérülés
bevétele.
A DAOP 5.2.1. Belvízrendezés az élhetőbb településekért projekttel kapcsolatosan a szállítói finanszírozás 68.569 E
Ft-os összege a teljesítés alapján szintén előirányzatosításra került, forrása a beruházási célú támogatásértékű
bevételéknél jelentkezik.
Az Önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatások és járulékai3.008 E Ft összeggel emelkedtek, mely a 2 fő
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adóellenőr jutalékának szeptember hónapig kifizetett plusz összege miatt került beépítésre, forrásául az
építményadó plusz bevétele szolgál.A sikeres behajtás eredményeként év végéig az építményadó bevételénél
legalább 3.008 E Ft többletbevételnek kell realizálódni a tervezetthez képest, hogy finanszírozni tudjuk a behajtás
érdekében keletkezett plusz kiadás összegét.
A Képviselő-testület több esetben döntött a civil szervezeteknek nyújtott plusztámogatásáról – Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány, Trendl Kft, Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Szülői Közössége, Körös-szögi Civil
Fórum Egyesület – melynek beépítése megtörtént a költségvetésbe.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül, illetve átcsoportosításra került a beruházások között.
Az Önkormányzatnál a 2014. évi szabad maradvány terhére beépítésre került az előirányzatok közé a KEOP-1.1.1.
Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése című projekt önerejének és ÁFA
megelőlegezésének plusz 13.805 E Ft összege.
A Gyomaközszolg Kft. által ellátott hulladékszállítási feladatoknál jelentkező költségek finanszírozására a Képviselőtestület 6.400 E Ft összegű többlet-támogatási keretet határozott meg, melynek forrásául szintén a 2014. évi szabad
maradványt határozta meg.
A képviselő testület döntése alapján a Sportcsarnokba a takarítógépet az önkormányzat szerezte be, így a S
portcsarnok részére a működési célú pénzeszközátadás csökkentésre került, az önkormányzati beruházási kiadások
növekedésével szemben.
A 2015. augusztus hónapban megrendezett Halászlé-főző verseny szervezésével a Közművelődési- Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézményt bízta meg a Képviselő-testület, így a 850 E Ft önkormányzati támogatás átcsoportosításra
került az intézmény dologi kiadásai közé.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő normaszövegű rendelet megalkotását:
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 főösszegét3.607.625ezer forintban,
b) kiadási főösszegét3.607.625 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 előirányzata2.033.017 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 865.416 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 220.562 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 488.630 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 rendelet 3. melléklet lép.
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6. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a rendelet4. 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 elői
rányzata 2.297.417ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 568.422 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 120.758 ezer forint,
c) dologi kiadás 735.198 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 516.735 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 188.831 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 73.220 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.
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 1.281.665 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása141.941 ezer forint,
b) beruházási kiadás 769.721 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 370.003 ezer forint.”
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. szeptember 24.
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2015. szeptember …..-án
dr. Uhrin Anna
jegyző
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a
költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

Döntési javaslat
"A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./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:
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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 főösszegét3.607.625ezer forintban,
b) kiadási főösszegét3.607.625 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 előirányzata2.033.017 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 865.416 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 220.562 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 488.630 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 rendelet 3. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a rendelet4. 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 2.297.417ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 568.422 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 120.758 ezer forint,
c) dologi kiadás 735.198 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 516.735 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 188.831 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 73.220 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.
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 1.281.665 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása141.941 ezer forint,
b) beruházási kiadás 769.721 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 370.003 ezer forint.”
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. szeptember 24.
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2015. szeptember …..-án
dr. Uhrin Anna
jegyző
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

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

A
B
C
megnevezés
2015. eredeti ei. 2015. III.mód.ei.
Intézményi működési bevétel
134 508
225 485
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
544 604
530 553
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
4 777
Közhatalmi bevételek
377 260
380 268
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
830 717
891 934
Működési bevétel összesen
1 888 789
2 033 017
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
12 000
12 000
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
760 292
817 522
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
4 600
5 231
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
30 663
Felhalmozási bevételek összesen
776 892
865 416
Finanszírozási bevétel-működési célú
104 076
220 562
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
469 211
488 630
Tárgyévi bevételek összesen
3 238 968
3 607 625
Személyi juttatás
553 422
568 422
Munkaadókat terhelő járulék
116 402
120 758
Dologi kiadás
504 081
735 198
Működési célú támogatásértékű kiadás
468 958
516 735
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
150 127
188 831
Működési célú tartalék
104 872
73 220
Ellátottak pénzbeli juttatása
95 003
94 253
Működési kiadás összesen
1 992 865
2 297 417
Felújítás
72 707
141 941
Beruházás
814 540
769 721
Egyéb felhalmozási kiadás
358 856
370 003
Felhalmozási kiadás összesen
1 246 103
1 281 665
Finanszírozási kiadások
0
28 543
Tárgyévi kiadás összesen
3 238 968
3 607 625
Összes hiány:
0
0
Működési hiány:
0
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
megnevezés
2015.eredeti ei. 2015. III.mód.ei.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Intézményi működési bevétel
116 016
206 993
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
381 022
366 231
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
4 777
Közhatalmi bevételek
377 000
380 008
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
830 717
891 934
Működési bevétel összesen
1 706 455
1 849 943
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
12 000
12 000
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
760 292
817 522
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
4 600
5 231
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
30 663
Felhalmozási bevételek összesen
776 892
865 416
Finanszírozási bevétel-működési célú
104 076
208 109
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
469 211
484 802
Tárgyévi bevételek összesen
3 056 634
3 408 270
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Intézményi működési bevétel
264
264
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
1 048
1 788
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
Közhatalmi bevételek
260
260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
1 572
2 312
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
2 587
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
225 485
530 553
4 777
380 268
891 934
2 033 017
12 000
817 522
5 231
30 663
865 416
220 562
488 630
3 607 625

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
C
megnevezés
2015.eredeti ei. 2015. III.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
90 500
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
206 993
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Rendszeres segély átvett pénz
32 050
8 965
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
366 231
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása
0
0
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
Szúnyoggyérítés 2014. évi támogatása Turisztikai Zrt-től
0
2 185
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
4 777
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
250 000
250 000
Építményadó
32 000
35 008
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
380 008
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
182 880
182 880
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3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
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
116

Zöldterület gazdálkodás támogatása
25 502
25 502
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
0
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
23 085
Szoc.ágazati pótlék
0
26 154
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
9 842
Egyéb központi támogatás
0
0
830 717
891 934
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 706 455
1 849 943
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
166 200
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
68 569
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
817 522
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
30 663
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
30 663
Felhalmozási bevételek összesen
776 892
865 416
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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. III.mód.ei.
0
0
104 076
208 109
0
15
0
163
0
0
0
12 000
0
0
0
275
104 076
220 562
0
0
469 211
484 802
0
0
0
0
0
0
0
3 828
0
0
0
0
469 211
488 630
573 287
709 192
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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. III.mód.ei.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Személyi juttatás
316 263
319 502
Munkaadókat terhelő járulék
47 161
47 961
Dologi kiadás
364 464
576 567
Működési célú támogatásértékű kiadás
467 462
515 687
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
145 555
184 259
Működési célú tartalék
104 872
73 220
Ellátottak pénzbeli juttatása
56 130
55 380
Működési kiadás összesen
1 501 907
1 772 576
Felújítás
72 507
141 941
Beruházás
814 540
753 342
Egyéb felhalmozási kiadás
358 856
370 003
Felhalmozási kiadás összesen
1 245 903
1 265 286
Finanszírozási kiadások
0
28 543
Tárgyévi kiadás összesen
2 747 810
3 066 405
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Személyi juttatás
140 934
151 427
Munkaadókat terhelő járulék
40 451
43 241
Dologi kiadás
41 752
49 669
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
288 830
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
297 200
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Személyi juttatás
8 466
8 878
Munkaadókat terhelő járulék
2 286
2 373
Dologi kiadás
6 872
7 783
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
19 034
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
21 326
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
0
Személyi juttatás
12 008
12 048
Munkaadókat terhelő járulék
3 242
3 253
Dologi kiadás
14 575
15 388
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
30 689
0
1 889
0
1 889
0
32 578
0
76 567
23 930
85 791
0
0
0
0
186 288
0
3 828
0
3 828
0
190 116
0
568 422
120 758
735 198
516 735
188 831
73 220
94 253
2 297 417
141 941
769 721
370 003
1 281 665
28 543
3 607 625

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben
adatok ezer forintban
A
B
C
D
Kormányzati funkció megnevezés
2015.eredeti
2015. III.mód.ei.
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
58
59

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0
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
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
10 689
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
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
31 795
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
31 795
Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása,0üzemelt.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
12 574
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
12 574
Zöldterület kezelés-parkgondozás
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
6 502
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Személyi juttatás

052080

051040

045160

106010

013350

066010

9

0
0
0
7 656
549
0
0
0
8 205
0
0
0
93 465
0
0
0
0
93 465
0
0
0
10 689
14 089
16 032
0
0
40 810
0
0
0
32 513
0
0
0
0
32 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 353
0
0
0
0
47 353
0
0
0
6 502
0
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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
116
117
118
119
120
121

19 000
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
25 502
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
0
Személyi juttatás
17 786
Munkaadókat terhelő járulék
4 351
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
22 137
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Országos és helyi népszavazás
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Adó, vám és jövedéki igazgatás
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Kiemelt önkormányzati rendezvények
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Közvilágítás
0
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
33 594
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
33 594
Működési kiadás összesen
Városgazdálkodás
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
68 600
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék

011130

016010

016020

011220

016080

064010

066020
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19 000
0
0
25 502
0
16 967
4 351
0
0
0
0
0
21 318
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
4 450
0
0
4 450
0
0
0
33 594
0
0
0
0
33 594
0
500
0
98 111
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

1 500
18 840
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
88 940
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
0
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
0
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
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

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

Működési kiadás összesen

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

Működési kiadás összesen

091140

11104
2688
2240

0
11255
2729
2240

0
0
0
0
16 032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

0
0
0
0
16 224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

216
58
920
0
150
0
0
1 344
0
0
0
10 700
0
2 000
0
0
12 700
0
0
0

216
58
920
0
150
0
0
1 344
0
0
0
22 940
0
2 000
0
0
24 940
0
0
0

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás

047410

499 270
24 176
0
0
622 057
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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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
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3 997
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
3 997
Köznevelési intézmény működtetése
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
60 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
30 188
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
90 188
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Alapfokú művészetoktatás működtetése
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
0
Személyi juttatás
0
Dologi kiadás

Működési célú támogatásértékű kiadás

092120

092120

091220

091250

092260

092260

098022
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0
0
2 344
0
0
2 344
0
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
1 200
0
0
1 200
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
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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
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

0
0
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
Összesen:
0
0
Háziorvosi ügyeleti ellátás
0
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
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
0
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
9 162
9 162
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
1 779
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
9 162
10 941
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
0
0
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
0
0
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
0
0
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
0
0
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
0
kapcs.)
0
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

072112

076062

102021

104011

106020

105010

106020
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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
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

0
0
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
20 430
20 430
Működési kiadás összesen
20 430
20 430
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
0
0
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.-Átmeneti segély (önkorm-i segély) 0
0
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
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
0
kiadásokra) 0
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 segély0gyermek jogán)
0
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
0
0
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
0
0
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

Munkaadókat terhelő járulék

104051

107060

107060

104051

107060
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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
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

106020

Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás

0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj0mege.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
3 000
Működési kiadás összesen
3 000
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 420
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
4 420
Családsegítés
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Támogató Szolgálat
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Lakáshoz jutást segítő támogatások
0
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Személyi juttatás

104051

107060

104030

107054

101222

061030
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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
3 000
3 000
0
0
0
0
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
0
0
0
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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
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

0
0
0
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
300
5 220
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
300
5 220
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28.,045 fő 14.12.01-15.03.31,
0 1 fő)
Személyi juttatás
18 585
18 585
Munkaadókat terhelő járulék
2 509
2 509
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
21 094
21 094
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó
0
0
Személyi juttatás
19 966
19 966
Munkaadókat terhelő járulék
2 695
2 695
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
22 661
22 661
Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó
0
0
Személyi juttatás
4 896
4 896
Munkaadókat terhelő járulék
661
661
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
5 557
5 557
Beton,- kerítés, varroda közmunka
0
0
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
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó
0
0
Személyi juttatás
32 445
32 445
Munkaadókat terhelő járulék
4 380
4 380
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
36 825
36 825
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
0
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
34 290
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Működési kiadás összesen

084031

041233

041237

041237

041233

041237

041233

Civil szervezetek működési támogatása
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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
548
549
550
551
552
553
554
555

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

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

Működési kiadás összesen

084031

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

Működési kiadás összesen

081030

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

Működési kiadás összesen

081043

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

Működési kiadás összesen

081045

Szabadidősport 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

0

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

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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201 338
27 180
61 686
0
0
0
0
290 204
0
9 927
2 639
5 000
0
0
0
0
17 566
0
0
0
0
0
840
0
0
840
0
0
0
0
0
6 000
0
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 890
0
33 200

202 471
27 419
39 311
0
0
0
0
269 201
0
10 206
2 714
5 000
0
0
0
0
17 920
0
0
0
0
0
1 320
0
0
1 320
0
0
0
0
0
4 471
0
0
4 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 000
0
0
13 000
0
0
0
8 890
0
39 100
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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

0
0
0
0
Működési kiadás összesen
42 090
47 990
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap,
0 Kihívás n.)
0
Személyi juttatás
0
1 995
Munkaadókat terhelő járulék
0
445
Dologi kiadás
2 000
96 513
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
100 053
Útépítés
0
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
751
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
751
Köztemető fenntartás és működtetés
0
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
100
600
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
100
600
Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár
0
0
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
Összesen:
0
0
Személyi juttatás
316 263
319 502
Munkaadókat terhelő járulék
47 161
47 961
Dologi kiadás
364 464
576 567
Működési célú támogatásértékű kiadás
467 462
515 687
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
145 555
184 259
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
56 130
55 380
Működési kiadás összesen
1 397 035
1 699 356
1 397 035
1 699 356
Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

045120

013320
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben
adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2015.eredeti ei. 2015. III.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
2014. évi szúnyoggyérítés támogatása-Turizmus Zrt.-től
0
406
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71)
1 008
1 008
Működési céltartalék összesen
104 872
73 220
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2015. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2015. évi terv 2015. III.mód.ei.
Felújítások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
72 507
141 941
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
Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása
0
1 283
Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona
0
19 000
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
141 941
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
12 832
Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe)
1 500
1 500
Belvíz III. utómunkálatok
18 315
72 740
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
282 129
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
9 906
Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd)
400
400
Sport infrasturktúra fejlesztése
15 000
15 000
TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés
30 000
26 224
Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan
0
1 162
Gyepmesteri telep fejlesztése
3 500
3 080
2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése
0
22 375
Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba
0
1 529
A
megnevezés
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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
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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
119
120
121
122
123
124

Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás)
Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020
Hivatali parkoló kialakítása
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

250
500
350
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
Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad.
0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Első lakáshozjutók támogatása
0
Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014.
1 270
évi
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
Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad.
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
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Finanszírozási kiadások összesen
21

250
500
350
1 000
10 000
500
3 000
1 000
15 000
10 000
15 000
8 370
2292
1889
3828
0
769 721
0
0
0
23 089
8 146
15 329
1 957
0
0
1 270
3 600
158 716
0
0
0
7 334
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
0
358 856
0
0
0

6 339
0
400
0
3 427
2 043
0
1 282
1 000
10 500
4 500
27 803
3 000
9 000
0
100
1 490
2 253
1 655
127
1 500
1 797
2 000
0
370 003
0
28 543
28 543
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A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Adórendelet felülvizsgálat - Vállalkozási célú építmények utáni építményadó
felülvizsgálatához végzett számítások
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztusi ülésén az alábbiak szerint döntött:
a) Kerüljön megvizsgálásra a vállalkozási célú építmények utáni építményadó esetében az adótárgyak jelenlegi 300
Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatásának a hatása.
b) Kerüljön megvizsgálásra a vállalkozási célú építmények utáni építményadónál, hogy a jelenlegi helyi
adórendeletünk alapján az adókötelezettség alól mentesített helységek (pl: tárolók) adóalapba történő bevonása
milyen hatással járna az adóbevételekre és az adózókra.
A számításokat a Képviselő-testület 2015. szeptemberi ülésére kellett előterjeszteni.
Az építményadót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a következők szerint szabályozza:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére
kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
Mentes az adó alól:
- a szükséglakás,
- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás
céljára szolgáló helyiség,
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az
állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár,
műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési
tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó megállapítása során az önkormányzat a
törvényben meghatározott mentességek körét további mentességekkel, kedvezményekkel nem bővítheti ki.
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletünk az építményadó szabályozásánál többek közt a
következő rendelkezéseket tartalmazza:
„5. § (1) Adóköteles az e rendelet hatálya alá tartozó területen található minden nem lakás céljára és nem garázs
céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).
(2) Az építményadó hatálya kiterjed a lakás-, illetve garázs céljára épített, de részben vagy egészben átminősített,
vagy nem az eredeti rendeltetésének megfelelően használt épületre, épületrészre is.
…..
(4) A nem üdülés-, pihenés célját szolgáló építmények közül az adókötelezettség nem terjed ki:
a) ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági és szolgáltató tevékenység folytatása esetén nyitott szín, tároló, öltöző,
mosdó, WC, konyha, étkező, üzemorvosi rendelő helyiségekre,
b) vendéglátó tevékenység folytatása esetén mosdó, WC, öltöző, nyitott szín és tároló helyiségekre.”
Helyi rendeletünk 5. § (4) bekezdés szerinti rendelkezése így nem felel meg a törvényben előírt szabályoknak, ezért
a Képviselő-testület által kért számítások mellett szükséges ennek a szabályozásnak a felülvizsgálata is.
A törvényi szabályozásnak való megfelelés miatt, a helyi rendeletünkben jelenleg az adókötelezettség alól kivett
helységeket (melyek főleg tárolásra, raktározásra szolgáló, illetve szociális helységek) szükséges lenne bevonni az
építményadó kötelezettség alá. 2012. január 1-től a helyi adókról szóló törvény lehetőséget ad különböző
adómértékek alkalmazására pl. az épület, épületrész fajtája, használati módja szerint. Annak érdekében, hogy a
jelenlegi adóterhek ne növekedjenek ezen célú épületek, épületrészek után, 0 Ft/m2-ben kellene meghatározni az
utánuk fizetendő építményadó mértékét. Azonban az eltérő adómértékkel történő adóztatáshoz ezeknek a
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helységeknek külön épületnek, vagy épületrésznek kell lenniük. Az épületrész fogalmát, a helyi adókról szóló törvény
a következők szerint definiálja: az épület önálló rendeltetésű, a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből
nyíló önálló bejárattal ellátott helysége, vagy helység-csoportja.
Városunkban a vállalkozási célú építmények adózás szerinti szerkezetét az alábbi táblázat szemlélteti:
Összesen
Adórendszerben nyilvántartott építmények száma
Összes bevallott terület, m2
Törvény szerint mentes terület, m2
Önkormányzati rendelet szerint mentes terület, m2
Adózott terület, m2
Kivetett építményadó, ezerFt

541
159.494
37.386
53.288
68.820
20.646

Ebből felszámolás
Számítás alapjául
alatt álló
vett
vállalkozásoké
38
503
15.320
144.174
2.946
34.440
2.977
50.311
9.397
59.423
2.819
17.827

Fentieket figyelembe véve, az alábbi változatok kerültek kidolgozásra: A különböző változatok azt feltételezik, hogy a
jelenleg adókötelezettség alól kivett helységek mindegyike külön épületnek, vagy épületrésznek minősül és ezáltal
külön adómértékkel adóztathatók.
„A” változat: az építmények jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása, a jelenleg
adókötelezettség alól kivett helységek 0 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása mellett.
Jelenlegi adózott terület
Jelenleg az adóalapba be nem számító terület
Összesen:
Adóbevétel változása:

59.423 m2 x
50.311 m2 x

150 Ft/m2
0 Ft/m2

=
=

8.913 eFt
0 eFt
8.913 eFt
- 8.914 eFt

Ennél a változatnál minden adóköteles építménynél a felére csökkenne az éves adófizetési kötelezettség, viszont az
önkormányzat éves adóbevétele közel 9 millió Ft-al csökkenne. Az éves adófizetési kötelezettség 35 adózó
esetében nem változna, 295 adózó esetében pedig csökkenne. A csökkenés mértéke tízezer Ft alatti lenne 145
adózó, tíz és ötvenezer Ft közötti 111 adózó, ötven és százezer Ft közötti 19 adózó, százezer Ft feletti 20 adózó
esetében. A legnagyobb mértékű csökkenés 499.200 Ft lenne.
„B” változat: a jelenleg is adózott építmények és a jelenleg adókötelezettség alól kivett helységek egységesen 150
Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása.
Jelenlegi adózott terület
Jelenleg az adóalapba be nem számító terület
Összesen:
Adóbevétel változása:

59.423 m2 x
50.311 m2 x

150 Ft/m2
150 Ft/m2

=
=

8.913 eFt
7.547 eFt
16.460 eFt
- 1.367 eFt

Ennél a változatnál a jelenleg adókötelezettség alól kivett helységeknek nem kell külön épületnek, vagy
épületrésznek minősülniük, mivel nem kerülne eltérő adómérték alkalmazásra. Az éves adóteher 105 építmény
esetében növekedne az alábbiak szerint:
Növekedés sávja, Ft
- 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

Építmény, db

30
20
37
6
12

A legnagyobb mértékű növekedés egy építménynél 676.950 Ft lenne. Az önkormányzat éves adóbevétele 1.367
ezer Ft-al csökkenne.
Ennél a változatnál 240 adózónál csökkenne, 13 adózónál nem változna, 77 adózó estében növekedne az éves
adófizetési kötelezettség az alábbi táblázat szerint:
Változás mértéke, Ft
csökkenés
100.001 50.001 - 100.000
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Adózók száma
11
12

10.001 - 50.000
0 - 10.000
növekedés
0 - 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

78
139
21
15
26
2
13

Egy adózónál a legnagyobb mértékű növekedés 676.950 Ft, a legnagyobb mértékű csökkenés 440.100 Ft lenne.
„C” változat: az építmények jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása, a jelenleg
adókötelezettség alól kivett helységek 50 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása mellett.
Jelenlegi adózott terület
Jelenleg az adóalapba be nem számító terület
Összesen:
Adóbevétel változása:

59.423 m2 x
50.311 m2 x

150 Ft/m2
50 Ft/m2

=
=

8.913 eFt
2.516 eFt
11.429 eFt
- 6.398 eFt

Az éves adóteher 67 építmény esetében növekedne az alábbiak szerint:
Növekedés sávja, Ft
- 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

Építmény, db

33
14
16
2
2

Mivel egy adózó több építmény után is adózhat, összességében ez nem jelentene 67 adózónál növekedést. A 67
építményből 14 építmény esetében az adózó összes éves adófizetési kötelezettsége csökkenne, 7 építmény
esetében pedig csak kisebb mértékben növekedne. A legnagyobb mértékű növekedés 214.750 Ft lenne. Az
önkormányzat éves adóbevétele 6.398 ezer Ft-al csökkenne.
Ennél a változatnál 275 adózónál csökkenne, 13 adózónál nem változna, 42 adózó estében növekedne az éves
adófizetési kötelezettség az alábbi táblázat szerint:
Változás mértéke, Ft
csökkenés
100.001 50.001 - 100.000
10.001 - 50.000
0 - 10.000
növekedés
0 - 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

Adózók száma
16
18
89
152
22
7
10
1
2

Egy adózónál a legnagyobb mértékű növekedés 214.750 Ft, a legnagyobb mértékű csökkenés 446.800 Ft lenne.
„D” változat: az építmények jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 200 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása, a jelenleg
adókötelezettség alól kivett helységek 50 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása mellett.
Jelenlegi adózott terület
Jelenleg az adóalapba be nem számító terület
Összesen:
Adóbevétel változása:

59.423 m2 x
50.311 m2 x

Az éves adóteher 76 építmény esetében növekedne az alábbiak szerint:
Növekedés sávja, Ft
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Építmény, db

200 Ft/m2
50 Ft/m2

=
=

11.885 eFt
2.516 eFt
14.401 eFt
- 3.426 eFt

- 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

41
11
19
3
2

Mivel egy adózó több építmény után is adózhat, összességében ez nem jelentene 76 adózónál növekedést. A 76
építményből 17 építmény esetében az adózó összes éves adófizetési kötelezettsége csökkenne, 5 építmény
esetében pedig csak kisebb mértékben növekedne. A legnagyobb mértékű növekedés 220.200 Ft lenne. Az
önkormányzat éves adóbevétele 3.426 ezer Ft-al csökkenne.
Ennél a változatnál 266 adózónál csökkenne, 13 adózónál nem változna, 51 adózó estében növekedne az éves
adófizetési kötelezettség az alábbi táblázat szerint:
Változás mértéke, Ft
csökkenés
100.001 50.001 - 100.000
10.001 - 50.000
0 - 10.000
növekedés
0 - 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

Adózók száma
9
9
69
179
26
7
13
3
2

Egy adózónál a legnagyobb mértékű növekedés 296.750 Ft, a legnagyobb mértékű csökkenés 220.200 Ft lenne.
Bizottsági üléseken további két változat lehetősége is felmerült, az alábbiak szerint:
„E” változat: az építmények jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 200 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása, a jelenleg
adókötelezettség alól kivett helységek 100 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása mellett.
Jelenlegi adózott terület
Jelenleg az adóalapba be nem számító terület
Összesen:
Adóbevétel változása:

59.423 m2 x
50.311 m2 x

200 Ft/m2
100 Ft/m2

=
=

11.885 eFt
5.031 eFt
16.916 eFt
- 911 eFt

Az éves adóteher 105 építmény esetében növekedne az alábbiak szerint:
Növekedés sávja, Ft
- 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

Építmény, db

43
20
28
7
7

Mivel egy adózó több építmény után is adózhat, összességében ez nem jelentene 105 adózónál növekedést. A
legnagyobb mértékű növekedés 451.300 Ft lenne. Az önkormányzat éves adóbevétele 911 ezer Ft-al csökkenne.
Ennél a változatnál 239 adózónál csökkenne, 13 adózónál nem változna, 78 adózó estében növekedne az éves
adófizetési kötelezettség az alábbi táblázat szerint:
Változás mértéke, Ft
csökkenés
100.001 50.001 - 100.000
10.001 - 50.000
0 - 10.000
növekedés
10

Adózók száma
7
5
63
164

0 - 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

30
16
18
7
7

Egy adózónál a legnagyobb mértékű növekedés 451.300 Ft, a legnagyobb mértékű csökkenés 293.400 Ft lenne.
„F” változat: az építmények jelenlegi 300 Ft/m2 adómértéke megmaradna, a jelenleg adókötelezettség alól kivett
helységek 0 Ft/m2 adómértékkel kerülnének bevonásra az adókötelezettség alá. Ez a változat jelentené a legkisebb
változást a jelenlegi szabályozáshoz képest, viszont így a helyi rendeletünk vállalkozási célú építmények utáni
adóztatásának szabályozása megfelelne a törvényi előírásoknak.
Ebben az esetben az éves adóbevétel nem csökkenne, viszont nem minden adózónál maradna változatlanul az
éves adófizetési kötelezettség, többeknél növekedne, mivel több, jelenleg adókötelezettség alól kivett helység nem
felel meg az épületrész fogalmának (főleg a szociális helységek, de a tárolók egy része is), ami alapján 0 Ft/m2-el
lehetnének adóztathatóak, így ezen helységek 300 Ft/m2-el kerülnének a továbbiakban adóztatásra.
Amennyiben a jelenleg adókötelezettség alól kivett helységek eltérő adómértékkel kerülnek adóztatásra (akár 0
Ft/m2-el is), új adóbevallás bekérésére lesz szükség az adóalanyoktól, mivel az adó kivetéséhez nem rendelkezünk
megfelelő adatokkal. Várhatóan több, jelenleg adókötelezettség alól kivett helység nem felel majd meg az épületrész
fogalmának (főleg a szociális helységek, de a tárolók egy része is), ezért azok nem lesznek külön adómértékkel
adóztathatóak.
A Képviselő-testület augusztusi ülésén, egyéb területeken a következő változtatásokat javasolta a helyi
adórendeletünkben:
- Építményadó (üdülés, pihenés céljára szolgáló építmények esetén): A teljes alapterület szerinti sávos besorolás
megszüntetése és a jelenlegi övezeti besorolás változatlanul hagyása mellett, a jelenlegi övezetenkénti középső
adósáv adómértékei kerüljenek alkalmazásra (560, 460, 400, 320 Ft/m2/év).
- Telekadó: a belterületi telkek magánszemélyek kommunális adója keretében kerüljenek adóztatására, 0-400 m2
területű telkek 2.500 Ft/ingatlan/év, a 400 m2 feletti területű telkek 5.000 Ft/ingatlan/év mértékkel.
- Magánszemélyek kommunális adója: A hasznos alapterület szerinti sávos besorolást megszüntetve és a jelenlegi
övezeti besorolást változatlanul meghagyva, a jelenlegi övezetenkénti legkisebb adómértékek kerüljenek
alkalmazásra, kivéve a jelenlegi belterületi ingatlanokat, ahol a jelenlegi második adómérték kerüljön alkalmazásra
(7.100, 5.250, 2500 Ft/ingatlan/év).
- Idegenforgalmi adó: A törvényi mentességek köre ne kerüljön további mentességekkel kiegészítésre a helyi
rendeletünkben.
A vállalkozási célú építmények utáni építményadó esetében megvizsgált változatok az előzőekben részletezett, többi
adónemnél javasolt változtatásokkal együttesen a következő hatást gyakorolnák az éves adóbevételre:

Adónem
Építményadó (vállalkozási célú építmények
után)
Építményadó (üdülési célú építmények után)
Telekadó (kommunális adóként történő
adóztatás)
Magánszemélyek kommunális adója
Összesen:

„A”

„B”

-8.914

ezerFt

Bevétel változása
„C”
„D”

-1.367

-6.398

„E”

„F”

-3.426

-911

0

-5.749

-3.234

-2.323

- 108
- 2.879
-11.237

+ 664
-8.721

-3.690

A vállalkozási célú építmények utáni építményadó esetében megvizsgált változatok az előzőekben részletezett, többi
adónemnél javasolt változtatásokkal együttesen a következő hatást gyakorolnák az éves adófizetési kötelezettségre:

Változás
Csökkenne
Nem változna
Növekedne

Egyéb adónemeknél
javasolt változás
esetén
1.260
4.881
2.104
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Adózó, fő
Építményadó vállalkozási célú építmények után
„A”
295
35
0

„B”
240
13
77

„C”
275
13
42

„D”
266
13
51

„E”
239
13
78

„F”
0
330
0

Az éves adó növekedésének mértéke az adózóknál az alábbiak szerint alakulna:

Növekedés mértéke
1 – 1.000 Ft
1.001 – 2.000 Ft
2.001 – 3.000 Ft
3.001 – 5.000 Ft
5.001 – 10.000 Ft
10.001 – 50.000 Ft
50.001 – 100.000 Ft
100.001 Ft felett

Egyéb adónemeknél
javasolt változás
esetén
1.571
498
35
0
0
0
0
0

Adózó, fő
Építményadó vállalkozási célú építmények után
„A”

„B”
0
0
0
0
0
0
0
0

„C”
2
2
9
8
15
26
2
13

„D”
6
6
2
8
7
10
1
2

„E”
10
8
1
7
7
13
3
2

„F”
4
10
6
10
16
18
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az előterjesztésben részletezett "E" változat elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek, mely szerint a vállalkozási célú építmények a jelenlegi
300 Ft/m2 helyett 200 Ft/m2 adómértékkel kerülnének adóztatásra, a jelenleg
adókötelezettség alól kivett helységek 100 Ft/m2 adómértékkel történő
adóztatása mellett.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztés szerinti egyik változat elfogadását sem javasolta a
Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztésben részletezett "E" változat elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek, mely szerint a vállalkozási célú építmények a jelenlegi
300 Ft/m2 helyett 200 Ft/m2 adómértékkel kerülnének adóztatásra, a jelenleg
adókötelezettség alól kivett helységek 100 Ft/m2 adómértékkel történő
adóztatása mellett.

Döntési javaslat
"Adórendelet felülvizsgálat - Vállalkozási célú építmények utáni építményadó felülvizsgálatához végzett számítások "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben részletezett "A", "B", "C", "D",
"E", változatok közül a „…..” változat szerint kívánja módosítani a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.)
önkormányzati rendelete vállalkozási célú építmények utáni építményadó szabályozását.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás rendelettervezetét a Képviselő-testület 2015. októberi ülésére terjessze
elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 29.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Enyedi László
B) alternatíva
12

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben részletezett „F” változat szerint
kívánja módosítani a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelete vállalkozási célú
építmények utáni építményadó szabályozását.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás rendelettervezetét a Képviselő-testület 2015. októberi ülésére terjessze
elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 29.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Enyedi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat társadalmi környezete, de maga, az önkormányzat szervezeti rendszere is elvárja önmagával
szemben, hogy rugalmasan, ésszerűen és költség hatékonyan működjön.
Ismeretes, hogy a testületi működés pozitívumai mellett az egyik hátránya a nehézkesség és lassú döntéshozatal.
Ezen negatív jelenségek ellensúlyozására a működés szabályozásában rejlő lehetőségek felhasználásával lehet
választ adni.
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet tervezetet
fogadja el.
Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
1.2. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása nem releváns.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet a kollektív döntések ésszerű mértékű
csökkentésével az adminisztrációs terheket csökkenti.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati döntések cselekvési rugalmasságának növelésével a rutinszerű gazdálkodási döntések gyorsíthatják
az önkormányzati feladatmegoldásokat, az adminisztratív jellegű döntések gyorsaságával növelhető az
önkormányzatiság pozitív irányú társadalmi megítélése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy a közhatalmi szervek a közjó megvalósítása érdekében hatékonyan és ésszerűen
működjenek. Ennek egyik lehetősége az indokolt mértékű és ellenőrizhető hatáskör gyakorlás átruházásának
intézménye a testületi működésben.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
A havi rendszerességű testületi ülések napirendjeinek és döntéseinek nagy száma miatt a döntések végrehajtása és
a következő feladatok döntésre előkészítése között gyakorlatilag nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Az
előterjesztések színvonalának növelése érdekében indokolt több időt biztosítani az előkészületekre.
A 2. § indokolása:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése előírja, hogy "A
képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében
határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:...
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;"
Az önkormányzati rendeletekben szabályozott hatáskör átruházások jegyzékének karbantartását valósítja meg
azzal, hogy a 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendeletben szabályozott hatáskör átruházást is jegyzékbe foglalja.
A 3. § indokolása:
Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének napjáról. Az első lakás megszerzéséhez
nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításával további
hatáskör gyakorlást ruház át a polgármesterre.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítását az előterjesztő által
kezdeményezett pontosítással. A rendelet mellékletének polgármesterre
átruházott hatásköri listájában a 2. pontból "a tartalékok felhasználását,"
szövegrészt figyelmen kívül kell hagyni.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a rendelet megalkotását az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság által támogatott normaszöveggel.

Döntési javaslat
"A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 12. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
"(9) A Képviselő-testületi ülések előkészítésének rendelkezéseit a bizottsági ülések előkészítésénél is alkalmazni
kell, azzal az eltéréssel, hogy az írásos előterjesztések lezárása, a meghívó kiküldése és az ülés napja között
legalább 3 napnak kell lennie."
2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
4. § (1) Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör2.) 2. § (5) bekezdésében az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester ” szöveg, a 4. § (7) bekezdésében az „Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester ” szöveg, a 7. §
(1) bekezdésében az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szövegrész helyébe
a „polgármester ” szöveg, a 9. §-ban az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság”
szövegrész helyébe a „polgármester ” szöveg, a 10. § (1) bekezdésében az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságra” szövegrész helyébe a „polgármesterre ” szöveg, a 10. § (2)
bekezdésében az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szövegrész helyébe a
„polgármester ” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az Ör2. 8. § (1) bekezdés b) pontja.
1. melléklet a ../2015. (...) önkormányzati rendelethez
[2. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez]
Feladat és hatásköri listák
1. A kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköri lista
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetve
nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
2. A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Polgármester
1) kötelezettséget vállalhat, és előirányzatot képezhet a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra,
esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel,
2) önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott
előirányzatok közötti átcsoportosítást,
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3) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az elvégezni kívánt munkálatok nem
építési engedély-kötelesek,
4) jogosult közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy szolgalmi jogot, vagy
használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosítani, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés
szerinti felhasználását nem befolyásolják,
5) jogosult vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint jogosult javára
egymillió forint értékhatárig önállóan megkötni,
6 kérelemre hozzájárulhat a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a lakáscélú helyi támogatással kapcsolatos
visszatérítendő önkormányzati kölcsön fedezetéül bejegyzett jelzálogjog ranghelyének megváltoztatásához,
7) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokat érintően székhely, telephely, fióktelep bejegyzése céljából, amennyiben a kérelmező és az
Önkormányzat között hatályos jogviszony áll fenn,
8) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet a nevében Gyomaendrőd Város nevét kívánja szerepeltetni,
9) a képviselő-testület nevében jogosult nyilatkozatot tenni a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan
pályázati ügyekben, melyekhez saját erő nem szükséges.
10) Előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására; kezdeményezi lakás szolgálati jellegű
valamint közérdekű bérbeadását, rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő életkörülmények kialakulása esetén sürgős
elhelyezést igénylő esetben - a bizottság és a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - dönt az üres,
rendelkezésre álló bérlakások pályázati eljárás lefolytatása nélküli, soron kívüli biztosításáról; aláírja az
önkormányzat nevében a bérlakások bérlőkijelölésével kapcsolatos megállapodásokat; évente felülvizsgálja a
lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét és dönt a támogatás biztosításáról, módosításáról
vagy megvonásáról; gyakorolja a felmondás jogát. [a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés]
11) Dönt a települési támogatás és közgyógyellátási kérelmek ügyében. Elrendeli a köztemetést. [a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése]
12) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról
szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
13) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
4. § (2) bekezdés] A döntésről 5 napon belül tájékoztatja a bizottságok elnökeit.
14) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
9. § (10) bekezdés]
15) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül továbbítja
elektronikus úton a képviselők részére.
16) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások
közül a befektetési célú értékpapírt vásárolhat, beválthat, a szabad pénzeszközöket betétként helyezhet le és
visszavonhat [2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8/A. § (1) bek.]
17) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és
kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint betétként lekötheti. [2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 8/A. § (1) bek.]
18) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás esetén, kivételes méltányosság
címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást állapíthat meg.
[az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet
9. §]
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú támogatások
mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a), b) pont]
2) Dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt; megállapodást köt a bérlővel a
bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást ajánl fel; véleményezi valamennyi képviselő-testületi előterjesztést
lakásgazdálkodás tárgyában. [a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X.29.)
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti, de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem
érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés]
2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló döntésével
400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17.
§ (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó
határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont]
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4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos
értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18. §]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan
jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb hasznosításáról 1 millió
és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli üzletrész, részvény, egyéb értékpapír
megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú támogatások mértékéről [a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés]
8) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi
a pályázati források felhasználását.
[Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (8)
bekezdés a), b) pont]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Elbírálja a a magánerős lakossági út- és közműépítési igényeket. [a magánerős lakossági út- és közműépítések
szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés]
2) Megállapítja és kiveti az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést
engedélyezhet. [a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (3) és (4) bekezdés]
3) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó mezőgazdasági
művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (4)
bekezdés]
4) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati
rendelet 5. § (3) bekezdés]
5) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes pályázókkal. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet 8. §]
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2014/2015-ös nevelési
évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004. (VII.29.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy fenti 3
óvodával közhasznúsági szerződést köt 2004. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra. A 2012/2013-as
nevelési évben bekövetkezett törvényi és fenntartói változások szükségessé tették, hogy 2014. április 1. napjától
köznevelési szerződés váltsa fel a korábbi közhasznúsági szerződést. Ennek időtartama 5 év.
A köznevelési szerződés 5.) pontjában az önkormányzat minden év szeptember 10-ig beszámolót kér a korábbi
évekhez hasonlóan a minőségirányítási programban meghatározott szempontok szerint.
Az előterjesztés mellékletében, az alábbi intézményvezetők 2014/2015-ös nevelési évről készített szakmai
beszámolóját terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé
Selyem úti Óvoda és
Bölcsőde
Vásártéri Bölcsőde és
Óvoda
Tulipános Óvoda

Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Szabó Istvánné 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Képviselője: Varjú Judit 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/B/1
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Giricz Ilona 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 59/1.

- Mindhárom óvodának jó a kapcsolata a város intézményeivel, hivatalaival, személyi és tárgyi feltételeik
megfelelnek a törvényi elvárásoknak, jó a kapcsolatuk a szülőkkel, pedagógusaik továbbképzése a terveiknek
megfelelően alakult. Év közben rengeteg színes rendezvénnyel, játszóházzal segítik az óvoda és a szülő kapcsolat
elmélyítését, adnak alkalmat a találkozásra, beszélgetésre, együttlétre. Aktívan részt vesznek a városi
gyermekprogramok szervezésében (UGRA-BUGRA Óvodai Sportnap, OVI-OLIMPIA, városi szintű programok).
- A Selyem úti Óvoda az elmúlt nevelési évben 87 fővel, 3 csoporttal működött. Elvégezték a legszükségesebb
felújítási munkákat is (játékok lefestése, felújítása, kerítésfestés), valamint felújításra került a gyermekmosdó is.
Az 1999-ben készített jól bevált programjukat átdolgozták 2013 tavaszán az új törvényi elvárások alapján. A
bölcsődében a 24 férőhely ellenére év végére már 30 kisgyermek járt.
- A Vásártéri Óvoda szintén 3 csoporttal működött, 70 fővel. A bölcsőde 24 férőhelyes, de a beíratottak száma
egész évben 51 fő.
Folyamatosan történtek az év folyamán az épület állagmegóvásához kapcsolódó karbantartási munkálatok, valamint
fejlesztő eszközök vásárlásra, udvari játékok lefestése, mosdóhelyiségek felújítása stb.
A Tulipános Óvoda a legkisebb Kft. formában működő óvoda városban, mely 1 csoporttal, 25 fővel működött az
elmúlt tanévben. A tavalyi évhez viszonyítva a speciális nevelést igénylő gyermekek száma nem változott.
A Tulipános Óvoda és az Önkormányzat között 2015. február 1. napján kötött Szerződés 4.) pontja értelmében az
óvoda beszámolt a családi napközi működéséről is.
A beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2014/2015-ös nevelési évről készített szakmai
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beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kftvel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évben végzett
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóit.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. -vel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Szivárvány
Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda és
Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóit.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.-vel
kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda és Családi Napközi 2014/2015-ös nevelési évben végzett
tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1

BESZÁMOLÓ
ÓVODA
A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. működtetéséről
2014. szeptember

ol-től

2015.augusztus 31-ig

Készítette: Szabó Istvánné
Óvodavezető

2

Ezen beszámolómmal intézményünk 2014. 09.01-től 2015. 08.31-ig
nevelési évének értékelését kívánom bemutatni.

Működési

teijedő

feltételeink alakulása:

Óvodánkban délelőtt 3 csoportban, délután 3 csoportban folyik az oktató, nevelő
munka.
Férőhelyünk:

90 fő
Felvett gyermek: 87 fő
Napközis. 87 fő
Etnikai gyermek: 17 fő
HHH gyermekek száma: 7fő
HH gyermekek száma: 34fő (ingyenes étkezők)
Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma: 3 fő
Óvodai csoport

Kiscsoport
Középsőcsopo1i

Nagycsoport
Összesen:

A csoport
gyermek
létszáma
25
32
30
87

Etnikai
HH
HHH
kisebbséghez Gyermekek Gyermekek
tartozók száma
Száma
Száma
4
10
2
7
2
12
4
3
12
15
34
7

Logopédiai foglalkozásra jár: 14 fő
Nevelési tanácsadóba küldött gyermekek: 2 fő
Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság elé küldött: 4 fő
Tanköteles korú: 30 fő
Iskolába mehet 29 fő
Visszamarad: 1 fő szülő kérésére, nevelési tanácsadó javaslatára.
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 4 fő
nagycsoportban 2 fő
középsőcsop01iba 2 fő
Ezen gyermekeket igyekeztünk, a szakvéleményben jelzett területeknek
megfelelően szakemberek bevonásával fejleszteni
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Fejlesztő

foglalkozások:
Heti 2 alkalommal fejlesztő pedagógus Wolfné Kereki Tünde
Gyógytestnevelés foglalkozások:
Heti 2 alkalommal (1 alkalommal gyógytorna, 1 alkalommal vízitorna)
gyógytestnevelő: Giricz Klára óvodapedagógus, a vízi
gyógytestnevelő
tornát
pedig
Gerhard
Renáta
óvodapedagógus tartja)
Logopédiai foglalkozás:
Heti 2 alkalommal logopédus: Dávid Joó Zsanett, Ágostonné Farkas Mária
Heti 2 alkalommal logopédus: Tokainé Tímár Csilla (a sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztéséhez)
Gyógypedagógiai foglalkozás:
Heti 1 alkalommal gyógypedagógus Wolfné Kereki Tünde
Heti 1 alkalommal IRYS-terápiával fejlesztett Gyuricza Klára
Az integrált gyerekek részére a fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozásokat az
óvoda költségvetéséből kellett biztosítani, a vízi tornát tartó óvónő bére, és a
szállítás költsége a normatívánk terhére lett kifizetve.

Óvodánkban rendszeresen járnak a gyermekek, legtöbb hiányzás kiscsoportban
fordult elő és általában betegség miatt.
Mivel igen jó kapcsolatunk van a szülőkkel így sikerült Öket meggyőzni a
rendszeres óvodába járásról és alig akad hiányzó gyermek.

Személyi feltételeink:
Ebben az évben is jónak mondható.
-6 fő szakképzett óvónő, melyből 1 fő minősített pedagógus
- 1fő pedagógiai asszisztens
-3 fő szakképzett dajka
-1 fő fűtő-karbantartó
-1 fő adminisztrátor, aki könyvel és minden írásbeli munkát, elvégez
-1 fő fejlesztő pedagógus (saját dolgozó)
-2 fő logopédus (óraadó)
-1 fő gyógypedagógus (saját dolgozó)
-1 fő gyógytestnevelő (saját dolgozója)
-1 fő vízi t01nát tartó gyógytestnevelő óvodapedagógus (óraadó)
-1 fő IRYS terapeuta( óraadó)
A fenti pedagógusok bére is az óvoda költségvetését terhelte
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Tárgyi feltételeink:

Tárgyi feltételünk évről-évre javul. Igyekszünk a gyermekeket körülvevő
környezetet nyugalmat, sugárzó, esztétikus bútorzattal, textíliával, dekorációval
körül venni.
Fejleszteni tárgyi eszközeinket az OVI Vacsora bevételéből és az óvoda
költségvetéséből tudtuk. Ebből az összegből láncos egyensúlyozó fajátékot, fa
vonatot, a babaszobába konyhabútort, kéttornyú mozgásfejlesztő udvari játékot
vásároltunk.
A Csabatechnika Kft. jóvoltából 3 db fedett kerti kiölővel gazdagodott óvodánk
udvari berendezése.
A csop01iszobákba fejlesztő játékokat, mesekönyveket illetve a környezet
esztétikusabbá, barátságosabbá tétele érdekében, vessző kosarakat szereztünk
be.
Ebben az évben került sor a gyermekmosdó felújítására, melyhez óvodánk
473.100,--Ft összeggel járult hozzá az önkormányzat által fizetendő összeghez.
Plusszban kellett még 100.000,--Ft-ot fizetnünk víz és villany szerelési
munkákra, és a törölköző tartók beszerzésére 45.000,--Ft-ot.
Felújítási munkák:
Az udvari játékok állagának megóvása érdekében, mint minden évben átfestünk,
felújítattunk minden játékot.

Szakmai munkánkról:
Kollektívánk az 1999-ben elkészített és jól bevált program szerint dolgozik,
melyet 2013. tavaszán átdolgoztunk az új törvény értelmében. Az új program
elfogadott integrált nevelési program.
Óvodánkban többrétű fejlesztés, iskolára való előkészítés folyik, mellyel a
hátrányos helyzetű gyermekeket is igyekszünk iskolaéretté tenni.

Integrált óvodai nevelési programunkat 2003. szeptember 01-től vezettük be. A
programban kitűzött célok megvalósulását, illetve a gyermekek fejlődését a
csoport illetve a gyermekek személyi naplójában rögzítjük. A személyi naplóban
évente egy alkalommal rögzítésre kerülnek a következő mérési eredmények:
- a gyermek szociális érettsége
- a gyermek szociális fejlettsége.
- Mozgás fejlettsége
- Testséma fejlettsége
- Nyelvi kifejezőképességének fejlettsége
- Finommotorikus koordinációjának fejlettsége
- Gyermek téri tájékozódásának és térbeli mozgásának fejlettsége
- A gyermek értelmi fejlettsége
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2004. szeptemberétől programunkhoz igazodó mérési rendszert dolgoztunk ki és
vezettünk be. A Városi Családsegítő Központ fejlesztő pedagógusával minden
év szeptemberében előzetes felmérést végzünk, melynek alapján differenciált
fejlesztési tervet készítünk. Az óvónők és a fejlesztőpedagógus lelkiismeretes
fejlesztő munkájának eredménye, hogy az újabb iskolaérettségi vizsgálatokon
igen jó eredményt érnek el a gyermekek.
2007 szeptemberétől a HHH gyermekek fejlettségi szintjének mérésére vezettük
be a DIFER mérést.
A mérések eredménye jelzi a szakember felé a fejlesztendő területeket. Ezen
mérést középső csoport évvégén, nagycsoportosoknál évelején és évvégén
végeztük el. A nagycsopo1iosoknál végzett mérés jelzi, hogy iskolaéretté váltake a gyerekek.

Célunk:
Megelőzni, időben

észrevenni, korrigálni a szociális hátrány miatt kialakult
hiányosságokat. Széleskörű módszertani repertoárunkból az egyéni különbségre
figyelő, egyénre szabott módszereket alkalmaznak a kollégák a napi gyakorlat
során, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételével.
Óvodánkban csökkent a HHH gyermekek száma (7fő).
2007-től jelenleg is Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint
dolgozunk. Melynek elemeit a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel
kell a nevelési folyamat fókuszába állítanunk. Ezért a törvényi előírásokat
figyelembe véve, nevelő-oktató munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük ezen
gyermekek szociális és képességbeli különbségből eredő hátrányok kezelését.
Programunkban kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, amire
igen nagy szükség van a mai világban, hisz nagyon fontos az egészséges
táplálkozás és a megfelelő mozgáskultúra kialakítása. Úgy gondoljuk és valljuk,
hogy ezt óvodás korban a 3-7 éves kisgyermekeknél kell bevezetni, hogy
életformájukká váljon. A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztéséhez
rendelkezünk szakképzett óvodapedagógusokkal, nagy mozgásteret biztosító,
tágas, esztétikus udvarral és jól felszerelt tornaszobával. Az egészséges
táplálkozás érdekében a kisgyermekeknek rendszeresen biztosítottam friss
zöldséget a szülők által hozott gyümölcsből pedig gyümölcsnapot tartottunk.
A gyermekeket a kerékpárral történő biztonságos közlekedésre tanítottuk. Ennek
keretében kerékpárral kirándultunk közvetlen lakókörnyezetünkbe a tájházba,
ahol megismerkedtünk a népi hagyományokkal, és a program zárásaként kelt
tésztából finom kalácsokat sütöttünk.
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Kapcsolatok:

A városban új óvodarendszer alakult ki, mely öt tagóvodát foglal magába és 3
óvoda jelenleg is vállalkozásban működik.
Városunkban két közös rendezvény van az óvodások részére.
- A városi Ugri-Bugri Sportnap a városi óvoda szervezte és bonyolította le
2014 őszén megtartott rendezvényt a sportcsarnokban.

- Az OVI-OLIMPIA(mindig a mi óvodánk tartja meg a Selyem úton)
Az OVI-OLIMPIA XVI. alkalommal került megrendezésre. Ebben az évben is
minden óvoda elfogadta a meghívást. Eljöttek a hunyai és a csárdaszállási
óvodások is. Azonban az idei rendezvényen a Jókai Úti óvoda kivételével
mindenki készült tornagyakorlattal.
Támogatóink voltak ezen alkalomkor:
- Fülöp Imréné nyugalmazott óvodapedagógus
- Csikós Zoltánné nyugalmazott óvodapedagógus
- Dr.Csoma Antalné nyugalmazott óvodavezető
A város iskoláival évente 4 alkalommal találkozunk:
- Óvodai szülői értekezleten ahol az iskolák programjaikat ajánlják
- Nyílt napon, melyet az óvoda rendez
- Nyílt napon, melyet az iskola rendez
- Különböző iskolai rendezvényeken (Tea délután, Karácsonyi ünnepség,
Mikulás ünnepség, Játszóház iskolakóstolgató)
A szülők felé nyitottak vagyunk évente négy szülői értekezletet tartunk, melyen
sikerült tájékoztatást adnunk óvodánk életéről, terveinkről.
Egy-egy szülői értekezleten szakemberek a szülők által megjelölt témában
tartanak előadást. Ebben az évben Dupákné Gecse Adél közoktatási szakértő
beszélt a gyermek és a szülő kapcsolatáról.

Fogadó órát
havonta egy alkalommal, illetve szükség szerint előzetes
megbeszélés alapján tartanak a csoportvezető óvónők.
A teltházas játszóházak, nyíltnapok és az Ovi -VACSORA, erkölcsi és anyagi
sikere, a meghitt karácsonyi ünnepségünk is bizonyítja, hogy jó a kapcsolatunk a
szülőkkel. A családi házzal való jó kapcsolatot az is bizonyítja, hogy papír
gyűjtés alkalmával egy nagy konténer papírt gyűjtöttünk össze, melyből 8 ezer
forintot kapott az óvoda.
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Városi Családsegítő Központ
Ebben az évben a Városi Családsegítő Központ biztosította a logopédus
szakembert Dávid Joó Zsanettet, melyet a második félévben Ágostonné Farkas
Mária váltott fel. A Városi Családsegítő Központ óvodáknak szóló
rendezvényein mindig részt vettünk.
Gyermekorvos, védőnő
Az évenkénti szükséges vizsgálatot mindig elvégezte rendszeresen, időben.
Többször is végzett tisztasági vizsgálatot.
Szeptemberben a gyermekorvos szűrést végzett, mely alkalmával kiszűrte a
gyógytestnevelésre és mozgásfejlesztésre javasolt gyermekeket. Megadta a
megfelelő diagnózist, melyhez igazodva állította össze mozgásterápiáját a
gyógytestnevelő pedagógus.
Polgármesteri Hivatallal, Képviselő-testülettel
Az óvoda működtetésével összefüggő munkakapcsolatunk van.
A Képviselő-testület jóvoltából térítés mentesen tudtuk igénybe venni az
uszodai szolgáltatást a gyermekek vízhez szoktatása érdekében. Köszönet a
Képviselő -testületnek azért, hogy hozzájárultak az óvoda vizesblokkjának
felújításához és anyagilag támogatták azt.
A Gyomaszolg Kft. igényes, szép munkát végzett, így egy modern, új mosdó
helyiség várja a gyermekeket az új tanévben.
Rendezvényeink: jó részt hagyományosak, mivel 16-éve minden évben
megrendezésre kerülnek.
Gyermekek körében:
- Kirándulás az állatok világnapja alkalmából
- Őszi Termés Kiállításon való részvétel
- Mikulás várás (december)
- Karácsonyi ünnepség (december)
- Farsangi mulattság (február)
- Készülődés a Húsvétra (március)
- Anyáknapja (május)
- Gyermeknapi kirándulás Uúnius)
- OVI - OLIMPIA, Kihívás napján (Városunk II. helyezéséhez ezzel a
rendezvénnyel sikerült hozzájárulni)
-OVI Ballagás (május vége)
- Kirándulás az Endrődi Tájházba kerékpárral
- Légvár, arcfestés és játszóházas foglalkozás szórakoztatta gyermeknap
alkalmával az óvodásainkat.
- kirándulás a Túrkevei Oktatóközpontba.
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Szülővel,

gyermekkel közösen:
- Adventi Játszóház (december)
- Karácsonyi ünnepség (december)
- Húsvét előtti játszóház (március)
Szülők

és az óvoda dolgozói közösen:
Jótékonysági OVI-VACSORA (október)

Külön foglalkozásaink:
- Számítógépes foglalkozás heti egy-egy délelőtt középső és nagycsoportban
vezette: a mindenkori csoportvezető óvónéni
- Kézműves szakkör heti egy alkalommal
vezette: Porubcsánszki Andrea
- Angol foglalkozás heti egy alkalommal
vezette: Wolfné Kereki Tünde óvodapedagógus
- gyógytestnevelés heti 1 alkalommal
vezetite:Giricz
Klára
gyógytestnevelő
óvodapedagógus
- vízitoma heti 1 alkalommal
gyógytestnevelő
Vezette:
Gerhárd
Renáta
óvodapedagógus
- Társastánc foglalkozás: heti 1 alkalommal
Vezette: Giricz Annamária
-Néptánc foglalkozás: heti 1 alkalommal
Vezette: Weigertné Gubucz Edit

Intézményi munka ellenőrzése:
Az augusztusi tanévzáró és nyitó értekezleten megbeszéljük az egész évben
végzett munkát, melyen a pozitívumok és a negatívumok is egyaránt felszínre
kerültek. Az újabb feladatok megjelölésénél kikérem óvodapedagógusaim
véleményét.
Tanévnyitó munkatársi értekezleten minden óvodapedagógus kap ellenőrzési
tervet, melyben megjelölt szempontok szerint látogatok és értékelek a
foglalkozás után és évvégén egyaránt.
A kormányhivatal Oktatási Osztálya törvényességi
intézményünknél Az ellenőrzésen megállapította, hogy

ellenőrzést

az

végzett
óvoda alapító

•
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okiratát módosítani szükséges, mivel a befogadható gyermeklétszám a
csoportszobák alapterületének függvénye. Így a korábban engedélyezett 90 fő
helyett csak 81 főt vehetünk fel. Az ezzel kapcsolatos intézkedéseket
végrehajtottuk, így az ellenőrzést lezárták.

2014-ben a következőre pályáztunk:
-OKM- támogatás HHH gyermekek felzárkóztatása (nyertes)

Óvodám a rendelkezésre álló forrásokból biztosítani tudta az anyagi hátterét, a
zavaiialan működésnek, céljaink megvalósulásának.
A 90 fő gyermeklétszám után 43.893 e forint állami normatívát kaptam.
A bérek és járulékok a pedagógus törvényszerinti besorolás szerinti emelt
összegének kifizetése: 32.597 e Ft. volt ebben a nevelési évben.
A fenn maradó összeget a gyermekek élelmezésére:6.337 e Ft. , rezsi
költségekre: 1.370 e. Ft. karbantartási munkákra ( festék mész, tisztítószer :
457.e) fej lesztő eszközökre a pedagógiai munkához, fejlesztő játékokra a
csoportszobákba és udvari mozgásfejlesztő játékok vásárlására fordítottuk:
3.132 e Ft.

A minőségi munkánk eredménye óvodánk teljes kihasználtsága, szülők, iskolák
elégedettsége, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkor biztosítása óvodásaink
számára.
Tisztelettel kérem, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Gyomaendrőd,

Tisztelettel:

2015. augusztus 25.

,__'J't-o~b 'h~~r
Szabó Istvánné
óvodavezető
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BESZÁMOLÓ
BÖLCSŐDE
A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ
NONPROFIT Kft.

működéséről

2014. szeptember

01-től

2015. augusztus 31-ig

Készítette: Szabó Istvánné
Óvodavezető
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Ezen beszámolónk intézményünk 2014. szeptember
terjedő nevelési évének értékelését kívánom bemutatni.
Működési

01-től

2015. augusztus 31-ig

feltételek alakulása:

A Gyermekliget Bölcsőde egy gondozási egységgel két gyermek csoporttal
Férőhelyünk:

24

fő

Felvett gyermek év végére: 30
Induláskor 12- 12
- ebből: 10

fő

működik.

fős

fő

csoportokat alakítottunk ki.

ingyenesen étkező gyermek

- ebből 1 fő etnikai gyermek
Személyi feltételeink: A törvényi elvárásoknak megfelelően a Szegedi Módszertani
Bölcsőde jóváhagyásával határoztuk meg a személyi feltételeket.
Ennek alapján:
4

fő

szakképzett gondozónő

ebből

1

fő felsőfokú

szakképzettséggel és 20 éves gyakorlattal

rendelkező

gondozónő.

1 fő 8 órás kisegítő
A Bölcsőde szakmai vezetője Farkas Katalin
végzettséggel heti 2 órában.

Kisgyermeknevelő, főiskolai

Tárgyi feltételeink: az előírásoknak minden szempontból megfelelő, mivel 4 éve
került kialakításra a bölcsőde és a szakhatóságok lefolytatták a működés
megkezdése előtt az ellenőrzéseiket.
Korszerű

UNIOS elvárásoknak megfelelő padlófűtéses, esztétikus, barátságos
környezetben tudjuk fogadni a kisgyermekeket, amely életkoruknak megfelelő
fejlesztő eszközökkel, berendezési tárgyakkal, szép színes játékokkal van
felszerelve.
A nevelési év folyamán bővítettük udvari és csopotiszobai játékkészletünket. Az
udvarra mozgásfejlesztő játékokat vásároltunk. A csoportszobákba kézügyességet
és kreativitást fejlesztő fa játékokat vásároltunk valamit mindkét csoportszobába 22 bébi taxit kaptak a gyermekek.
A csoportszobák és átadó helység szekrényeit kibővítettük.
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Szakmai munka:
A bölcsődénk szakmai tevékenysége összhangban van a 2009. évben kiadott „ A
BÖLCSÖDEI NEVELÉS, GONDOZÁS SZAKMAI FEL TÉTELEI" - vel , melyet
megerősített
15/ 1998. évi ( IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól, és
működésük feltételeiről ( 40. §. 5), mely szerint : „ A bölcsődei nevelés- gondozás az Intézet
által kidolgozott a Bölcsődei nevelés gondozás országos alapprogramja és a bölcsődei
nevelés, gondozás szakmai szabályai alapján folyik. "

A

bölcsődénk

pedagógiai hitvallása

A biztonság érzetet nyújtó érzelmi gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját
képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a
későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre. Élmény és fantáziavilága gazdagodhat, és
kialakulhat az esztétika iránti érzékenysége. A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a
személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó
gondozást és nevelést jelenti. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a
körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.
A gyermekekkel képzett szakemberek foglalkoznak, akik jártasak a fejlődéslélektanban,
pedagógiában és egészségügyi ismeretekkel rendelkeznek. Kisgyermeknevelői munkájukat
hivatásnak tekintik. Szakmai módszerek szerint dolgoznak, ezáltal fejlesztik a gyerekek
kreativitását, alkotókészségét. A természethez spontán ismereteket nyújtanak.

A

bölcsődei

gondozás

főbb

helyzetei:

1. Játék
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mozgás
Gondozás
Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés
Vers, mese
Alkotó tevékenységek
Környezet megismerése
Egyéb tevékenységek

Játék: a gyermek legfontosabb tevékenysége, segít a világ megismerésében és
befogadásában. Elősegíti a testi, értelmi, érzelmi, szociális fejlődést, valamint a kreativitást.
Lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére és örömforrás a gyermek számára.
Célunk: lehetőség szerint minél nagyobb, összefüggő időszakok álljanak a gyermekek
rendelkezésére játék céljából. A játékeszközök folyamatos bővítéséről lehetőséghez mérten
gondoskodunk.
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Mozgás: a kisgyermek alapvető lételeme ajáték és a mozgás.
Célunk: a szobai és az udvari mozgásfejlesztő játékok bővítése

Gondozás: szociális kompetencia kialakulás színtere, bizalmi, meghitt kapcsolatokban
lehetőségek

széles sora: próbálkozás, önállósodás, ismeretszerzés, önbecsülés, saját test
elfogadása, megismerése, értékelése higiéniás szokások rögzülése megy végbe.

Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés: anyanyelvi nevelés legfontosabb eszközei a
szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek közötti kommunikációnak fejlesztésével a
gondolkodás is fejlődik.
Mit teszünk az anyanyelvi nevelés területén? :
•
•
•
•
•

nyugodt légkör biztosítása
beszéljünk a gyermekhez, beszédünkre várjunk választ
megfelelő érzelmi légkör
figyelembe vesszük a gyermek életkori , egyéni fejlettségét és ehhez mérten merjenek
tudjanak kérdezni, kérdéseikre fejlettségi szinten kapjanak megfelelő választ
Mindezek hozzásegítéséhez csoportonként 24db bábból álló készletet kaptak.

Személyes kapcsolatban, játékhelyzetben, jó alapot biztosítunk a mondókázással, énekléssel a
kisgyermek zenei fejlődéséhez, melyhez csoportonként 1-1 hangszerkészletet kaptak. Mindkét
játékeszköz! szeretik , használják életkoruknak megfelelően felnőtt segítségével.

Vers, mese: a versnek a ritmusa, a mesének a tartalma hat az érzelmeken keresztül a
személyiségre. Bensőséges kommunikációs helyzet a verselés, mesélés, könyvnézegetés.
Olyan ismertekre tehet szert a gyermek, amelyre más helyzetekben nincs lehetőség.

Alkotótevékenységek: az öröm forrása maga a tevékenység az érzelmek feldolgozása, és
kifejezése az önkifejezés az alkotás. Kerülni kell a direkt nevelői hatásokat a gyermek spontán
kezdeményezését segítse a kisgyermek nevelő. Munkájukat a munkafalra kitéve tekinthetik
meg a szülők.

Környezet megismerése: a megismerési vágy működik a kisgyermekben: a rácsodálkozás,
a közlési vágy, az érzelmi fogékonyság a természet szépségeire, a kipróbálási vágy, a
cselekvőkészség mind kedveznek a tevékenységeken történő tapasztalatszerzésnek.

Egyéb tevékenységek: a gyermek átéli a közös munkálkodás örömét a tevékenység
fontosságát, hasznosságát. Az önkéntesség nagyon fontos, nem lehet feladat. Céljaink
elérésének érdekében a gyermekek érdekeit figyelembe lévő napirendet, és a vele
összhangban lévő kisgyermeknevelői munkarendet állítottunk össze.

Bölcsődénk

élete:

'
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Kapcsolat a szülőkkel: a szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják
egymást a gyermek fejlődéséről és a fontos napi eseményekről.

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak formái:
• beszélgetés érkezéskor, hazamenetelkor
• szülői értekezlet
• hirdető tábla
• írásos tájékoztatás

Beszoktatás: intézményünkben a beszoktatás anyával történik fokozatosan. Ez a folyamat a
családdal történő együttműködést helyezi előtérbe. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő
között folyamatosan kialakuló érzelmi kötődés

>
>
>

segíti a kisgyermek új környezetének elfogadásában
megkönnyíti a beilleszkedést
csökkenti a fellépő negatív tüneteket

Saját „gondozónő" rendszer: ez a rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A
kisgyermeknek az egész bölcsődébe járás egész időtartalma alatt ő a kisgyermek nevelője.
Gyermekcsoport: intézményünkben kettő gyermekcsoport működik. Mind két csoportban az
induló gyermeklétszám 12 fő, mely évvégére általában megnő. Csoportonként 2
Kisgyermeknevelő látja el a gyermekek gondozását.
Napirend: a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit biztosítva a gyermek igényeinek,
szükségleteinek kielégítését szolgálja, megteremtve a gyermekek biztonság érzetét, a
kiszámíthatóságot. Segítse a gyermeki aktivitás és önállóság kialakulását.
Napirend kialakításánál figyelembe kellett venni:
•
•
•
•
•

az üzemeltetés idejét
gyermekcsopo1i életkori összetételét
kisgyermek nevelők számát
évszakok, időjárás változását
gye1mek fejlettségét, szükségleteit

Egyéb kapcsolatok:
A gyermekek egészséges fejlődését a bölcsőde orvosa figyelemmel kíséri. Heti
egyszeri rendszerességgel elvégzi a szükséges vizsgálatokat, ezeket dokumentálja. A
felmerülő egészségügyi problémát a gondozónővel, szülővel megbeszéli, illetve a
szülőt írásban értesíti.
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A védőnő alkalmanként látogatja a bölcsődét, ha szükséges javaslatokat, tanácsokat
ad.
Az óvodával: a jó szakmai együttműködés, az óvoda és a bölcsőde között az
egységes nevelés elvek érvényesülése érdekében fontos.
Az elmúlt év közös rendezvényei:
havi rendszerességgel Ovi mozi
Mikulás várás
Karácsonyi ünnepség
Farangi mulatságon való részvétel Uelmezbe voltak öltözve a bölcsődések is)
Gyermeknapi programon való részvétel (arcfestés, légvár, lovaglás)

Városi

Családsegítő

Központtal: szükség esetén kérjük a segítségüket, illetve

felvesszük velük a kapcsolatot.

2014

őszétő l

bevezettük a

Zenebölcsődét,

mely hetente egy alkalommal, 16- 16:30-

ig tart. Ezen bármely három év alatti gyermek részt vehetett édesanyjával együtt. A
foglalkozásokon életkoruknak megfelelő énekeket, mondókákat gyakoroltak és
megismerkedtek a különböző hangszerekkel. A belépés díjtalan volt.

Ellenőrzések:

Az elmúlt egy év alatt Hatósági
során hibát nem találtak.

ellenőrzésben

volt része az intézménynek. Az

ellenőrzés

A megnyitás óta eltelt időszak 110°/o kihasználtságot mutat, folyamatos szülői
megkeresés, illetve rendszeres beiratkozások jellemezték ez elmúlt éve. A szülők
felől pozitív visszajelzéseket kapunk, nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen rövid
idő alatt a szülők megelégedésére tudtunk dolgozni, hisz gyermekeiket jól
szervezet, nyugodt, derűs légkört sugárzó intézményben tudhatják biztonságban.

Tisztelettel kérjük beszámolónk elfogadását.

Gyomaendrőd, 2015. augusz~~~~ ~+~
Szabó Istvánné
Óvodavezető

~(}Jj ~q_,L
Farkas Katalin
Szakmai vezető

~

ÉV ÉRTÉKELÉS
A VÁSÁRTÉRI ÓVODA
ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL
2014/2015-es nevelési év

Készítette:
Varjú Judit intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom Önöket
intézményünk 2014/2015 nevelési évében történtekről.
Intézményünk az Alapító okiratban az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak alapján
szabályozottan, törvényesen működött.
Az állami finanszírozás a 2014. október 1-ei statisztikai létszám alapján lett meghatározva
mely gyermeklétszám óvodánkban 70 fő volt. Ebből 1 gyermek sajátos nevelési igényű , akit
a csoportlétszámok meghatározásánál három főként kellett figyelembe venni.
Ez alapján havonta a kapott normatíva ( melybe be van építve a gyermekétkeztetés
támogatása is) 3 142 120 Ft. Az eltelt időszakban ez a bevétel fedezte az intézmény
fenntartásával, működésével, állagmegóvásával kapcsolatos kiadásokat. Emellett a
finanszírozás mellett, a megfelelő gyermeklétszám meglétével ( mely a beíratkozás alapján a
2015/2016-ös nevelési évben biztosított) biztosítottnak tekinthető az óvoda fenntartása.

AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI:
Intézményünk 74 férőhellyel és három csoporttal működik.
A hozzánk járó gyermekek többsége 3 éves korában kezdett óvodába járni, túlnyomó
többségük az óvodával egy épületben működő bölcsődéből érkezett.
A városunkban tapasztalható születési számok csökkenése ellenére az intézményünkbe
járó gyermekek száma az előző évekhez viszonyítva állandó.

Beíratott gyermekek száma augusztus 31-ig:
Iskolába menő gyermekek száma:
HHH:

2014 évben
71 fő
19 fő
9 fő

2015 évben
71 fő
19 fő
6 fő

Csoportlétszám adatok:
Csoport neve
Bambi csoport „v”:
Micimackó csoport „v”:
Manó csoport „v”:

gyermeklétszám

okt. 1.
24 fő
23 fő
23 fő

aug. 31.
25 fő
23 fő
23 fő

Az óvodai felvétel-átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, ezért az újonnan érkező gyermekek fogadása az óvodai
nevelési évben folyamatosan történik.
Az óvodába felvett gyermekek különböző csoportokba való beosztásakor a szülő
kérését figyelembe vesszük.
Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma:

logopédiai ellátást igénylő gyermekek száma:
fejlesztőpedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma:
gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma:

2014
13 fő
10 fő
3 fő

2015
9 fő
5 fő
1 fő

A speciális nevelést igénylő gyermekek fejlesztése óvodán belül történik az erre a
célra kialakított fejlesztőszobában. Itt történik a speciális fejlesztés, így pl. a logopédiai,
fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás.
Ebben a nevelési évben a fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai, logopédiai ellátást
intézményünkben Benéné Rojik Gabriella, Tokainé Tímár Csilla és Baráth Ferencné végezte.
Gyógypedagógiai ellátást igénylő kisgyermekek esetében a csoportlétszámok kialakításánál
figyelembe vesszük a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakértői véleményében foglaltakat. Fejlesztésük a bizottság szakvéleménye alapján
meghatározott óraszámban történik.
Minél előbb elkezdett fejlesztés a legjobb az integrált nevelésre szorulóknál. Az
óvónők hamar jeleznek a vélt problémáról, de a szülővel is el kell fogadtatni a diagnózist. A
szülőnek minden esetben bele kell egyezni a gyermek fejlesztésébe. A lelkiismeretes és nagy
empatikus készséggel rendelkező kollégák igyekeznek mindent megtenni, hogy a
gyerekeknek boldog és segítő környezetet teremtsünk, ahol az esélyegyenlőség érvényesül.
Hetente 2 alkalommal volt logopédiai foglalkozás az erre rászoruló gyerekek részére.
Ez szükséges mert így hatékony, hiszen a súlyosabb problémák esetén fontos a többszöri
gyakorlás. A pozitív változás lemérhető a gyermekek állapotán.
Az előző nevelési év tavaszán elvégzett Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézménye által végzett pedagógiai és képességvizsgálat eredményei,
valamint az óvodapedagógusok javaslatai alapján teremtettük meg az egyéni fejlesztésre
szoruló gyermekek számára a lehetőséget.
Minden gyermek fejlesztése, aki részt vett a foglalkozáson az egyéni sajátosságok figyelembe
vétele alapján történt.
Fokozatosan megszokták, hogy nagyobb figyelmet kapnak, egyénileg is meg kell
nyilatkozniuk, és jobban kell figyelniük.
A fejlesztő munkát végző szakemberek pontosan, lelkiismeretesen végzik áldozatos
munkájukat a gyermekek érdekében. Nagyon eredményes ez a tevékenység, hiszen a
gyermekek megkezdhetik az iskolát. Vannak olyan gyermekek, akiket az iskolában tovább
kell fejleszteni, de legalább helyben beiskolázhatóak.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi
feltétele határozza meg. Az intézmény alkalmazotti köre stabil, az alkalmazottak nagy része
évek óta dolgozik az óvodában, jól felkészült, tapasztalt szakemberek.
Vallom, hogy a gyermekek egyéni fejlesztése e feltételrendszer megteremtése nélkül nem
oldható meg. Az eredményeket a hozzáadott pedagógiai érték mutatja, amit a megfelelő
szakemberek képesek aktiválni a gyermekekben a megszerzett, és alkalmazott magas szintű
szakmai ismereteik által.
A tudatos fejlesztés szubjektív feltételei:
- nyugodt, meleg, derűs, nyílt, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése
- óvodapedagógus modell szerepe
- az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése a nevelőmunka során
- az óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és a dajka együttműködésének formái
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a
gyermekekkel.
Az óvodapedagógusok munkáját segítő pedagógiai asszisztens feladatai közé tartozik a
gyermekek testi szükségleteinek ellátása, az óvodapedagógus irányítása mellett a csoportban
folyó nevelőmunka segítése.
A gondozási feladatokat, a takarítást, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a
csoportok dajkanénijei látják el intézményünkben.
Mind a pedagógiai asszisztens, mind pedig a dajkanénik aktív, együttműködő tagjai
kollektívánknak, elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik azokat,
aszerint dolgoznak. Ismerik, és többnyire látják is szerepüket a nevelőmunka folyamatában,
megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek.
Egy fő karbantartó munkájával igyekeztünk őrizni épületünk állagát, tettük szebbéigényesebbé környezetünket.
Az intézményben dolgozók az érvényben lévő munkaköri leírások, továbbá a nevelési
évre összeállított munkarend, illetve munkaterv alapján végzik nevelési, gondozási és egyéb
tevékenységüket.
Óvodapedagógusaink szakképzettsége:
Óvodavezető

1 fő

óvodapedagógus,
vezető óvodapedagógus szakvizsga

Óvodapedagógus

6 fő

óvodapedagógus

*ebből

1 fő

gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus,
gyógypedagógiai asszisztens

1 fő

alapfokú gyermektáncoktató

1 fő

középfokú számítógépkezelő

1 fő

gyógytestnevelő

TÁRGYI FELTÉTELEK:
Az óvodai nevelés objektív feltételei:
- Az óvoda épülete, udvara, környezete
- Az óvoda belső berendezése
- Az óvoda tárgyi feltételei, szakmai eszközei, felszereltsége
- Esztétikus környezet kialakítása
Épületünk a hetvenes években épült, ennek következtében folyamatos felújításra,
karbantartásra szorul.
Árnyékot adó, lombos fákkal körülölelt udvarunk változatos játékok színtere. Füves, betonos
felületek váltják egymást, valamint nagyméretű homokozók állnak a gyerekek rendelkezésére.
Udvari játékaink nagymértékben természetes anyagokból készültek, tartalmas
mozgástevékenységhez nyújtanak lehetőséget.
A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik nevelési
programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét.
Feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető eszközökkel, és lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk azt állandóan javítani, fejleszteni.
Kiemelten fontosnak tartom, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső
környezetben töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött időt.
Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája,
karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához.
Fejlesztéseink a tárgyidőszakban, korszerűsítés, felújítás:
-

csoportszobákba fejlesztő eszközök, játékok vásárlása, készítése
Manó csoport textíliájának cseréje
mindhárom csoportszoba szerepjátékhoz szükséges bútorzatának bővítése („piacos
eladó pult”)
projektor és vetítővászon vásárlása
meglévő udvari játékok lefestése
új udvari fajátékok vásárlása (láncos lengőgerenda, egyensúlyozó rönkök)

Folyamatosan történtek az év folyamán az épület állagmegóvásához kapcsolódó karbantartási
munkálatok.

A nyár folyamán felújításra került mindkét mosdóhelyiségünk, mely felújítás összegének egy
részét képezte az önkormányzattól 2014. decemberében kiutalt 473 100 Ft összegű kiegészítő
támogatás, melyet ezúton szeretnék megköszönni .

SZAKMAI MUNKA HATÉKONYSÁG:
Munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő saját Pedagógiai
Program alapján végezzük.
Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki
személyiség kibontakoztatását segítse elő, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő
fejlődési ütem figyelembevételével.
Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. Nyitott, befogadó, megújulásra kész testület.
A pedagógusok megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó,
támogató attitűd jellemzi.
Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, az elfogadás, a szeretet,
biztonság, vidámság, béke szigete lenne. Olyan hely ahol a gyermekek napjuk nagy részét
örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetik, kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló, mindig
megújulni óvó nénik irányításával. Gyermekeinket úgy neveljük, hogy a személyiségük teljes

kibontakoztatását elősegítsük, és minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas
nevelésben.
Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes és
mindenkit elfogadó, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a szabad játék eszközeivel készíti
fel a gyermekeket az életre.
A szülők kívánságát, elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve
alakítjuk életüket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és szülők tisztelete,
egymás értékeinek megbecsülése párosul.
Mérési rendszerünk:
Óvodapedagógusaink
a
programunkban
használt
speciális
mérésekkel
un.
személyiséglapokkal mérik a gyermekek fejlettségi szintjét, mely méréssorozat meghatározott
szempontsorok alapján méri a gyermekek fejlődését óvodába érkezéstől egészen az iskolába
menésig.
Célja:
 útmutatást adjon a gyermekek egyéni fejlesztéséhez
 nevelő munkánk hatékonyságának nyomon követése
Elvei:
 a mérés a gyermekek megszokott, természetes környezetében történik
 a csoport óvónői végzik
 a csoport napirendjéhez igazodik
 figyelembe vesszük a gyermekek fejlettségét és aktuális állapotát
Módszerei:
 megfigyelés
 beszélgetés
 rajzolás
 bábozás
 szituációs játékok
 didaktikus játékok
Fajtái:
a. bemeneti mérés
célja: ismerkedés a gyermekekkel és családjával. Óvodába lépés után három
hónappal a gyermek életkorának megfelelő érettség mérése.
b. folyamatmérés
célja: a gyermekek fejlődési folyamatának időszakos mérése.
c. kimeneti mérés
célja: fejlesztésünk hatására a gyermek az óvodáskor végére alkalmassá váljon
az iskolai életre.
Az óvodapedagógusok a fentiek alapján meghatározott időközönként konzultálnak a szülővel
gyermekük fejődéséről, beszámolnak megfigyeléseik tapasztalatairól, elmondják esetleges
fejlesztési javaslataikat. A szülők aláírásukkal igazolják a konzultáció tényét.

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA:
Pedagógusaink hétévenként legalább egy alkalommal (120 óra időtartamban) jogszabályban
meghatározottak szerint továbbképzésen vesznek részt.
Nevelőtestületünk tagjainak igényévé vált, hogy rendszeresen képezzék magukat, új
módszertani, korszerű nevelési eljárásokkal ismerkedjenek meg.
Ebben a nevelési évben 1 kolléganő vett részt szakvizsgát adó képzésen, szeptembertől
kollektívánkból további két fő óvodapedagógus kezdi el tanulmányait szakvizsgát nyújtó
képzésben.
Továbbá rendszeresen részt veszünk egyéb az aktualitásokat érintő továbbképzéseken,
előadásokon .
A továbbképzéseken résztvevő kollégák a megszerzett, alkalmazható ismereteket beépítik
nevelő munkájukba, a nevelőtestületet pedig tájékoztatják a megszerzett elméleti és gyakorlati
tapasztalataikról, átadják tudásukat.

GYERMEKVÉDELEM:
A gyermekvédelmi tevékenység a nevelőmunkánk szerves része, így feladata minden
óvodapedagógusnak is. Erről az óvodai nevelés országos alapprogramja megfelelő módon
rendelkezik, és iránymutatást ad ahhoz, hogy az intézményünk a helyi pedagógiai
programjában meghatározza e témával kapcsolatban felmerülő feladatait és tevékenységeit,
elsősorban a prevenció lehetőségeit, azaz a gyermek problémáinak minél korábbi felismerését
és minél hatékonyabb kezelését, súlyossá válásuk megelőzését.
A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja, aki az óvodavezető megbízásából képviseli a
gyermekvédelmi feladatokat. Szervezi, irányítja és részvételével elősegíti a feladatok
megvalósulását.
A gyermekvédelmi felelős folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal,
nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekről, melyről az
óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. A nevelési év kezdetén munkatervet készít. Az év
folyamán többször részt vett konferencián, továbbképzésen, esetmegbeszélésen
gyermekvédelmi témában.
A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést a kölcsönösség és az egymás segítése
jellemzi.
AZ INTÉZMÉNYI MUNKA ELLENŐRZÉSE:
Az intézmény működésének eredményességéhez szükség van a minőség mérésére,
melyhez adatokat és tényeket az ellenőrzés szolgáltat.
A belső ellenőrzés és értékelés a helyi pedagógiai program és az éves munkaterv által kitűzött
célokra, feladatokra, a pedagógusok és az alkalmazottak munkájára, az intézmény
működésére terjed ki.
Tervszerűen történik, tájékozódó és tematikus látogatások formájában. A nevelési év
megvalósítása minden dolgozóból a legjobb szaktudását és emberi magatartását kívánta meg.
Az ellenőrzési szempontok a munka minőségére, az egyéb kötelező adminisztráció pontos,
határidős betartására és elvégzésére irányult.

A csoportban dolgozó pedagógusok beszoktatási, befogadási tevékenységére, hatékonyságára,
eredményességére, az esélyegyenlőség figyelemmel kísérésére, kapcsolatteremtő képességeik
milyenségére irányultak a megfigyelések.
Alapvetően minden csoportban törekedtek a pedagógusok és a dajkák a jó
együttműködésre, az elvárások teljesítésére, a problémák közös megoldására. A
nevelőtevékenység igényes, szakmai színvonalon folyt. A gyermekek mindenekfelett álló
érdekeit tartották folyamatosan szem előtt.
A nevelési év záró értekezletén történik a pedagógiai munka belső ellenőrzésének
értékelése, illetve itt beszéljük meg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait megállapítva az
esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

BALESETVÉDELEM:
A nemzeti köznevelésről szóló törvény változatlanul átvette a korábbi szabályozásból a
gyermekbalesetek fogalmi meghatározását.
A törvény értelmében a gyermek testi épségének megóvásáról való gondoskodás az óvodába
történő belépéstől annak jogszerű elhagyásig terjedő időben, továbbá az óvodán kívül tartott
foglalkozások, programok ideje alatt.
Az óvodában biztosítani kell a gyermek felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset
megelőzés szempontjaira.
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a
szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.
Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az , hogy a
rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá,ha észleli, hogy a gyermek balesetet
szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Az elmúlt időszakban valamint a 2014/2015-ös nevelési évben óvodánkban jelentős
gyermekbaleset nem történt.
RENDEZVÉNYEINK:
Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink óvodai életét. A
programok megszervezése során minden alkalmat megragadtunk a hagyományok, ünnepek
ápolására, ezzel is fokozva a közösséghez tartozás élményét.
Hagyománnyá vált rendezvényeink mellett igyekszünk minden évben valami újjal is
kedveskedni a gyermekeknek és szüleiknek.

Programjaink a következők voltak:
 Ismerkedési nap ősszel, melynek keretében lovas kocsival mentünk a Rubin
Panzióba, ahol az ott tartott állatok megnézése, etetése mellett sok színes program
szórakoztatta a gyermekeket és szüleiket.

 Novemberben rendeztük meg a HALLOWEEN-napi fáklyás felvonulásunkat az
intézménybe járó gyermekekkel és szüleikkel, ahol a gyermekek és az óvónénik
műsora mellett a Toldi Sándor által előadott lézershow és a „Lángvirág” tűzzsonglőr
csapat előadása emelte az est színvonalát.



 Decemberben Mikulásváró ünnepséget tartottunk óvodásainknak. A gyermekek
számára az elmúlt évekhez hasonlóan az intézmény dolgozói kedveskedtek az általuk
előadott mesejátékkal, amivel felléptünk a Városi Mikulásünnepségen is.

 A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 4/B osztályos tanulói ünnepi báb
előadással lepték meg kis óvodásainkat.

 Karácsonyi játszóházunkon gyermekeink
készülhettek a szeretet ünnepére.

a

szüleikkel

meghitt

hangulatban

 Fenyőünnepségünket az ajándékozás előtt nagycsoportos óvodásainak műsora tette
még hangulatosabbá. Ezzel a műsorral felléptünk Mezőtúron is a bölcsődei
tagintézményünkben.

 Hagyományainktól eltérően ebben a nevelési évben kétnapos farsangi ünnepséget
rendeztünk. Az első napot délelőtt óvodásaink műsorával nyitottuk meg amely
kiszebáb égetéssel zárult. Ezt követően Weigertné Gubucz Edit és Csapó Béla
táncpedagógusok tartottak farsangi táncházat, ahol a farsanghoz tartozó népi játékok
megismerése nagyon nagy sikert aratott gyermekeink körében. Másnap jelmezes
felvonulás, tréfás játékok, tánc jellemezte a mulatságot, amelyet kicsik és nagyok
egyaránt élveztek.

ÚJ

 Húsvéti játszóházunkon a kalácssütés mellett a gyermekek és szüleik
megismerkedhettek a tojásfestés és egyéb húsvéti díszek készítésének különböző
technikáival, továbbá lehetőséget biztosítottunk kisállatok simogatására.

 Anyák napján minden csoport külön tartotta meghitt, bensőséges, szeretetteljes
műsorát, ahová az édesanyákkal együtt a nagymamák is meghívást kaptak.

 Tavaszi kirándulásunk helyszíne ezúttal a Debreceni állatkert volt.

 Ismételten megrendeztük a ballagás előtti utolsó pénteken az iskolába menő
gyermekek részére az óvodában alvós „pizsampartyt” vetélkedőkkel,
bátorságpróbával, párnacsatával mindenki nagy örömére.

 Nagycsoportosaink ballagását az Endrődi Népházban tartottuk, ahol a gyerekek
búcsúzó műsorát a Ákom-bákom bábcsoport előadása követte, majd a délelőttöt egy
közös tortázással zártuk.

 A nevelési év utolsó záró programja a minden évben megtartandó gyermeknap, ahol
elektromos kisautók, légvár, arcfestés, lovas kocsikázás, óriás buborékfújás és egyéb
játékok szórakoztatták a esemény résztvevőit.

Egyéb program
 Ebben az évben részt vettünk gyermekeinkkel a Szarvasi Cervinus Teatrum bérletes
gyermekelőadásain.

 Vendégelőadóként pszichológiai előadást tartott
pszichológus az őket érdeklő és érintő témákban.

a

szülőknek

Dobóvári

Béla

 Ősszel és tavasszal oviújságot készítettünk a gyermekek és szüleik részére, ahol a
gyermekeknek játékos feladatokkal, mesével, verssel kedveskedtünk, a szüleik pedig
az óvodai eseményekről, aktualitásokról, gyermeknevelési kérdésekről olvashattak
cikkeket.
PLUSZ SZOLGÁLTATÁSAINK:





vízhez szoktatás
gyermektánc
kézműves kör
ismerkedés az angol nyelvvel

Ezen kívül még biztosítjuk gyermekeink háztól-házig szállítását intézményünk és
otthonuk között, továbbá gyermekeink élvezhetik sószobánk gyógyító klímáját
Természetesen legfontosabb feladatunk a gyermekek szükségleteinek megismerése,
erősségeik, hiányosságaik feltárása és az erre alapozott optimális fejlesztés, mely fejlesztéssel
a gyermekek képessé válnak 6-7 éves korukra az iskolakezdésre.
KAPCSOLATTARTÁS:
Mindannyiunk feladata a harmonikus, tartalmas, boldog gyermekkor kialakítása,
megteremtése, biztosítása. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a
társadalmi környezetünkkel.
Az intézmény kapcsolatrendszere a külső és belső partnerek köréből áll.

Nagyon fontos a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat kialakítása, hiszen az óvodai
nevelés alapértékei a családokkal történő együttnevelésben teljesednek ki. Óvodánk a
választott programunk alapján lehetőséget ad a szülőkkel való – a megszokottnál tágabb –
együttműködésre.
A szülőket nevelő partnernek tekintjük, ismertetjük velük nevelési felfogásunkat, programunk
célját, feladatát.
Első fontos kapcsolattartási forma a gyermek óvodába érkezése előtti családlátogatás.
Kapcsolattartási formák még a szülői értekezletek, napi találkozások, négyszemközti
beszélgetések mind az óvodapedagógussal, mind a vezetővel.
A szülői szervezet képviselőivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Minden olyan
kérdésben tájékoztatjuk őket, kikérjük a véleményüket, melyet jogszabály, rendelet előír az
óvoda számára.
Az óvodába járó gyermekek egészséges fejlődése, illetve az óvodapedagógusok
megfelelő, hatékony fejlesztő munkájának érdekében gyakran kell igénybe venni külső
segítséget.
Ezek közül meghatározó szerepet játszik:
 védőnő, gyermekorvos
 pedagógiai szakszolgálat
 tanulási képességet vizsgáló bizottság.
Az óvoda – iskola kapcsolata:
 iskoláikban meglátogattuk az óvodánkból elballagó kis elsősöket
 a pedagógusok közötti kapcsolattartás rendezvények alkalmával történik

Egyéb:
Óvodásainkkal részt veszünk a városi rendezvényeken, egyéb óvodásoknak szervezett
programokon, többek között:
 a Kis Bálint Általános Iskola által szervezett Iciri-piciri mesemondó- és rajzversenyen,
ahonnan három különdíjjal érkeztek haza óvodásaink

 a kihívás napján szervezett Oviolimpián, ahol az ott szerzett élmények mellett egy
bronzéremmel is gazdagodhattak gyermekeink

ÉTKEZÉS:
Az óvodás gyermekek számára az ebédet a Térségi Szociális Gondozási Központ által
biztosítjuk, a tízórai és az uzsonna előállítása intézményünk tálalókonyháján történik.

Intézményünkben is biztosított a kedvezményes étkeztetés.
100%-os normatív térítési díjkedvezményre
jogosult
rászorultság alapján szervezett étkeztetésre
jogosult /50%-os kedvezmény/

26 fő
10 fő

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TÖLTŐ KÖZÉPISKOLÁSOK:
Ebben a nevelési évben a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégiummal kötöttünk megállapodást a közösségi szolgálatra vonatkozóan. Idén 5 tanulót
fogadott az intézmény.
AZ ÉV SORÁN MEGVALÓSULÓ HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK, AZOK
MEGÁLLAPÍTÁSAI:
Az óvoda tekintetében a 2014/2015-ös nevelési évben a Békés Megyei Kormányhivatal tartott
törvényességi ellenőrzést. A vizsgált okiratok ellenőrzése során megállapításra került, hogy
azok a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelnek.

ÖSSZEGZÉS:
Minden soron következő nevelési év új feladat, új kihívás, amihez innovatív módon
alkalmazkodnunk kell, a változások kezelése empátiát, szakmai felkészültséget és
tapasztalatot igényel.
Intézményünk
tevékenységét.

a vonatkozó törvények, jogszabályok és rendeletek alapján végzi

Összességében a 2014/2015-ös nevelési évben végzett nevelőmunkát tartalmasnak, aktívnak
értékelem.
Köszönöm az óvodapedagógusok a fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus magas
színvonalú szakmai munkáját, de a „háttérben” dolgozókét is, akik a mindennapi zavartalan
működést biztosítják, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajkák, karbantartó. Munkánk így
alkot egységet, ezzel biztosíthatjuk az intézményben nevelkedő gyermekek derűs, életvidám
napi gondozását, fejlesztését, nevelését.
Megköszönöm a szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét az intézményi nevelőmunkához.
Köszönöm a sok segítséget, amelyet a mindennapok és a jeles napok alkalmával is volt
módunk megtapasztalni.
A beiratkozott gyermekek száma a következő nevelési évre 23 fő, ennek tükrében
2015/2016-os nevelési évet az előző évekhez hasonlóan három csoporttal tudjuk indítani.

a

Kolléganőimmel a továbbiakban is minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy az
elkövetkezendő nevelési évben is hasonló színvonalon, a gyermekek és szülők
megelégedésére folytassuk nevelő munkánkat.
Remélem beszámolómmal teljes képet adtam a mögöttünk álló nevelési év óvodai
munkájáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.
Gyomaendrőd, 2015. szeptember 9.
Varjú Judit

ÉV ÉRTÉKELÉS

2014/2015

Készítette: Varjú Judit

A bölcsőde mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő – 20 hetes 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését – gondozását végző
intézmény.
Ennek tükrében bölcsődénk feladata a három éven aluli gyermekek napközbeni
ellátása, gondozása, testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése, segítése az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével.
Célja: mindazon családok igényeinek kielégítése, akiknek szükségük van arra, hogy
napközben szakképzett kisgyermeknevelők gondoskodjanak gyermekeikről.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét, akinek
egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. A bölcsődei
felvételt a szülő hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti szolgálat, családgondozó,
gyámügyi hivatal is kezdeményezheti. A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra,
hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban
részesüljön a gyermek.
A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek
kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése. Munkánk során igyekszünk feladatunkat
ennek tükrében végezni. Olyan lehetőségeket biztosítva, ahol a szülő és gyermeke élvezheti
az együttlét örömét, a gyermek megtapasztalhatja a szabad játék örömét. Célunk, hogy
gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük, segítsük személyiségük
kibontakoztatását, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen fejlődjenek és tapasztalatokat
szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés építeni tudjon.
A bölcsődei nevelési programunk szervesen kapcsolódik az óvodai programhoz. A
nevelési céljaink, alapelveink hasonlóak, de más hangsúlyt kapnak figyelembe véve az
életkori sajátosságokat. A bölcsődei kisgyermeknevelők az óvodáéval egyező nevelési
elképzeléseket, értékeket közvetítenek gyermekeiknek. Az óvodai látogatásokkal, közös
programokkal igyekszünk zökkenőmentessé tenni az átmenetet az óvodába.
A bölcsődei élet megszervezése a „Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai”módszertani levél alapján történik. Ez meghatározza a bölcsőde személyi-és tárgyi feltételeit,
valamint a bölcsődei ellátás alapprogramját. Ezt egészíti ki a helyi sajátosságokat figyelembe
vevő szakmai programunk.
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
Intézményünk 2 csoportos, 24 férőhelyes
A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos, a bölcsődei ellátás igénybevételére a szülővel
megállapodást kell kötni, amely tartalmazza az ellátás tartalmát, az intézmény térítési díját, az
intézmény által vezetett dokumentációkat.
Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek és napi
jelentési kötelezettsége van az intézménynek az ellátottakról. Ez is feltétele az állami
normatíva igénylésének.

2014
24
51

Bölcsőde férőhelye (működési engedély)
Beíratottak száma egész évben

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
A bölcsődében dolgozó munkatársak száma az engedélyezett keretszámot tükrözi.
A gyermekek gondozását-nevelését csoportonként 2-2 fő kisgyermeknevelő végzi.
Bölcsődevezető
Kisgyermeknevelő
Kisegítő:

1 fő
4 fő
2 fő

A kisgyermeknevelők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban
dolgoznak, lépcsőzetes munkaidőkezdéssel.
A szociális-és gyermekvédelmi területen a szociális akkreditált továbbképzéseken
rendszeresen részt vesznek kisgyermeknevelőink és továbbképzési kötelezettségüket a
rendelkezésre álló időn belül teljesítik.
A bölcsődébe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, a
bölcsődét szerződés szerint látogató gyermekorvos, Dr. Fekécs Tünde látja el.
A bölcsődei felvételt követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát és a negyedévenkénti
vizsgálatokat. Ezen kívül a szülők és a kisgyermeknevelők bármikor bizalommal fordulhatnak
hozzá kérdéseikkel, észrevételeikkel.
KAPCSOLATTARTÁS:
 Folyamatos a kapcsolat a békéscsabai volt módszertani bölcsődével, részt veszünk az
általuk szervezett szakmai értekezleteken. Módszertani anyagaik, továbbképzési
lehetőségük gyors és elérhető segítséget jelent számunkra. Szakmai munkánkra az
érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szakmai irányelvek az irányadók
A bölcsődei nevelés csak úgy lehet sikeres, ha jó a család és bölcsőde kapcsolata,
együttműködésükben egyenrangú partnerek, hiszen közös a cél, a gyermek harmonikus
fejlődése.
 Szülőkkel való kapcsolattartás:
- Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás mellett a szülő rövid
betekintést nyerhet a bölcsődei életbe
- Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a kisgyermeknevelővel, célja
a családdal való kapcsolatfelvétel otthoni környezetben, melynek során a

kisgyermeknevelő fontos információ birtokába jut, ami segítségül szolgál a
beszoktatás és a bölcsődei nevelés során
- Bölcsődénkben a 2 hetes szülővel történő beszoktatást ajánljuk és javasoljuk
- Szülői értekezlet keretében mutatjuk be intézményünket és annak működését
- Egyéni beszélgetés, rendszeres napi találkozás a szülőkkel (átvétel, hazaadás)
- A gyermek fejlődésének nyomon követése az írásos tájékoztatón, a fejlődési
naplón és az üzenő füzeten keresztül valósul meg
- Játszóházak
- Rendezvények
 Együttműködünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása
során kapcsolatba kerülünk: a védőnőkkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal.

ÉTKEZTETÉS:
Gyermekeink ebédjét a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosítja, a reggeli, tízórai,
uzsonna előállítása a bölcsőde tálalókonyháján történik.
A bölcsődében az alábbiak szerint alakult a kedvezményes étkeztetés:
100 %-os normatív térítési díjkedvezményre
jogosult gyermekek
rá szorultsági alapon szervezett étkeztetésre
jogosult gyermekek /50%-os/

11 fő
1 fő

TÁRGYI FELTÉTELEK:
A tárgyi feltételek javítása minden évben meghatározó célja éves tevékenységünknek.
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a felújítási,
karbantartási feladatok folyamatosak.
A bölcsőde egy gondozási egységből áll. Modern, a szabványnak megfelelő bútorainkkal
mindkét csoportszoba berendezése, felszereltsége magas színvonalú, biztonságos és minden
szempontból megfelel a szakmai előírásoknak, az évszakoknak megfelelő dekorációval pedig
kisgyermeknevelőink még hangulatosabbá teszik a bölcsődei légkört.
A gyermekek nyugodt, délutáni pihenését modern, a kor elvárásainak megfelelő WESCO
fektetők biztosítják.
A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő játékokat minden évben bővítjük.

Ebben a nevelési évben az udvari játékok fejlesztése volt a fő célunk.

SZAKMAI MUNKA:
A szakmai munkát a bölcsődevezető fogja össze. Szervezi, irányítja a szakmai
irányelveknek megfelelően, vezeti, illetve ellenőrzi a bölcsődei élet minden területét.
A szakdolgozók munkájában érvényesül a gyermek elfogadásának és személyiségük
megbecsülésének az elve. A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, a
gyermekéletkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát,
hangulatát figyelembe véve segítik a gyermek fejlődését. Érvényesül az egyéni bánásmód.
A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt
kisgyermeknevelői-és csoportállandósággal biztosítjuk.
A kisgyermeknevelők pedagógiai munkájában érvényesül a fokozatosság, a
pozitívumokra támaszkodás és a rendszeresség elve.
Bölcsődénkben a szülőkkel való együttműködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva
őszinte és partneri.
A gyermekek fokozatos, anyával történő beszoktatását vállalják a szülők, ezzel is
megkönnyítve a gyermek beilleszkedését a közösségbe.
A testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését a kisgyermeknevelők a napirend
pontos megszervezésével érik el, amelyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok
helyét, sorrendjét (étkezés, mosakodás, öltözködés, levegőzés, játék, pihenés).
A bölcsődei ellátás keretében a gyerekek életkorának és egészségi állapotának
megfelelően biztosítani kell a gondozás, nevelés feltételeit, így különösen a szülő, vagy
törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, a
megfelelő textíliát és bútorzatot, a játéktevékenység feltételeit, a szabadban való tartózkodás
feltételeit, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetést.

FINANSZÍROZÁS:
A bölcsődében az állami támogatás összege 494 100 Ft/fő
A bölcsődében ellátott:
- fogyatékos gyermek utána fajlagos összeg 150 %-a
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105 %-a
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110 %-a igényelhető.
Az ellátottak számának meghatározása: a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett
éves tényleges létszáma osztva 240-nel.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, működési
engedélyben szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon
figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem
vehető ugyanakkor figyelembe az adott hónap egyetlen napján sem a a gyermek aki a
hónapban 10 napnál többet hiányzott.
Az állami és az önkormányzati támogatás mellett biztosítottnak látom a bölcsőde
kiegyensúlyozott működését.
RENDEZVÉNYEINK:
Bölcsődei rendezvényeink az alábbiak:

 HALLOWEEN-napi felvonulás

 Karácsonyi játszóház

 Mikulás és karácsonyi ünnepség

 Farsang

 Húsvéti játszóház

 Gyermeknap

 Családi nap

SZOLGÁLTATÁS:
Plusz szolgáltatásként továbbra is működik a háztól-házig szállítás.
Ősztől-tavaszig a bölcsődés gyermekek körültekintő beosztás alapján a napirendbe
építve veszik igénybe sószobánkat.

ELLENŐRZÉSEK:
Ebben az évben a Magyar Államkincstár tartott hatósági ellenőrzést intézményünkben az
igénybevett támogatás vonatkozásában.
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az állami normatíva felhasználása jogszerűen
történt.
Az elmúlt években a bölcsőde kihasználtsága teljes volt. Munkatársaimmal továbbra is
megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mért legmagasabb szintű bölcsődei
ellátást biztosítsuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.
Gyomaendrőd, 2015. szeptember 9.
Varjú Judit
sk.

BESZÁMOLÓ A
TULIPÁNOS ÓVODA
2014/2015 ÉVI
MŰKÖDÉSÉRŐL

Készítette: Giricz Ilona óvodavezető
A Tulipános Óvoda fenntartója 2008. október 30-tól a Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft.
I. Működési feltételek:
Az óvoda férőhelye:
Felvett gyermekek száma:
Cigány kisebbség száma:
Tanköteles korú gyermek:
Logopédiai foglalkozást igényelt:
Gyógypedagógiai ellátást igényelt:
Iskolába ment:

40 fő
25 fő
18 fő
12 fő
7 fő
4 fő
7 fő

A nevelési évben egy csoport működött az óvodában. A csoport létszáma 25 fő volt.
A 2013/2014-es nevelési évhez viszonyítva a Szakértői Bizottság szerint a speciális
nevelést igénylő gyermekek száma nem változott.
A Szakértői Bizottság vizsgálata alapján SNI gyermekeket az óvodában látja el utazó
gyógypedagógus heti két alkalommal.
A logopédiai foglalkozást igénylő gyermekeket az óvodában látja el a logopédus, heti
két alkalommal.
A közbeeső időben az óvodapedagógusok és a fejlesztő pedagógus látják el a
fejlesztést a gyógypedagógussal történő konzultáció segítségével.
Óvodánkban nem jellemző a rendszertelen óvodába járás. Ha mégis előfordul,
személyes beszélgetéssel, családlátogatással igyekszünk eredményt elérni. Végső esetben
fordulunk segítségért különböző szervezetekhez (Családsegítő Központ, Gyámügy), erre
azonban ebben a nevelési évben nem került sor.
II. Személyi feltételek:
Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus:
Családi napközi vezető
Dajka:
Takarító
Óraadó logopédus:
Óraadó gyógypedagógus:

3 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

A nevelési év második félévében a közmunka programot is ki tudtuk használni.

III. Tárgyi feltételek:
A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok
rendelkezésére az óvodában. A gyógypedagógus által használt eszközök a pedagógiai
munkában is nagy segítséget jelentenek. Sok a képességfejlesztést elősegítő eszköz, a
logopédus és a gyógypedagógus is megfelelőnek találja az eszközellátást. Új játék
kiválasztásakor mindig szempont, mely terület megsegítésére van szükség, a gyógypedagógus
tanácsát ilyenkor igénybe vesszük. Ebben a nevelési évben több játék cseréje megtörtént.
Ebben az évben is bővült az udvari játékunk sora. Az Önkormányzat segítségével kaptunk
kettő kiülőt, még saját erőből sikerült négy fajátékot és egy hirdetőtáblát készíttetnünk.
Az udvari játékaink közül még mindig van, ami cserére szorul. Igyekszünk különböző
módon használhatóvá varázsolni a játékokat azért, hogy ne kelljen megszüntetni őket, de a
megfelelő minősítést így sem kapja meg.
Szakkönyvtárunkat ez évben sem sikerült bővíteni.
Az elmúlt évek igen nagy létszámú szakirodalma áll a pedagógusok, valamint az érdeklődő
szülők rendelkezésére.
Az óvodások számára kifejlesztett számítógépet a középső és nagycsoportos
gyermekek rendszeresen használják, programjai segítik a gyermekek különböző területen való
fejlődését.
IV. Szakmai munkáról:
Az óvodai nevelés alapvető feladata az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés
és az iskolai életmódra felkészítés. A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek
elsajátítása, hanem a biztonság és a kölcsönösség, az elfogadottság élményének, a sokféle
módon történő együttélésének tanulása.
A tanulás a képességek-, a magatartás-, a megismerés iránti vágy-, a motiváció
fejlődését és az ismeretszerzést egyaránt magába foglalja. A gyermekek kíváncsiságára,
megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva a mikro- és
makro környezetében szerzett tapasztalataira építve irányítjuk a gyermeki gondolkodás
fejlődését.
A megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával érhetjük el, hogy a gyermekek
sikerélményhez jutva, problémamentesen kezdhessék az iskolát, feladataikat örömmel,
önállóan végezzék. Örömmel vesszük, hogy az iskolában gyermekeink jól, sokszor kiválóan
teljesítenek.
Óvodánkban különösen fontos jelentőséggel bír a felzárkóztatás, mert sok kisgyermek
alapvető ismerete hiányzik óvodába kerülve. Ilyen körülmények között csak akkor lehet
továbblépni, ha a gyermek megkapja azokat az ismereteket, megtanulja azokat a dolgokat,
melyeket három éves koráig otthon kellett volna megkapnia. Ez a körülmény hihetetlen
erőfeszítést, türelmet igényel gyermektől, felnőttől egyaránt. Sok esetben a szülő is tanításra
szorul, ami nehezebb feladat, mint elboldogulni egy három éves gyermekkel. Ez a tény már
önmagában igényli az alacsony csoportlétszámot. Ezeknek, a gyermekeknek a felzárkóztatása
nagy létszámú csoportban nem szerencsés.
7 kiscsoportos, 6 középső, és 12 nagycsoportos gyermek dolgozott együtt. E
gyermekek között 4 SNI gyermek volt, valamint 5 HHH gyermek is volt a csoportban.

Ismét jár óvodánkba az ovi-mozi. E szórakozási forma minden gyermeknek elérhető
áron biztosítja a szórakozást, úgy, hogy ki sem kell mozdulni az épületből. Ez évben tovább
csökkent a gyermekműsorok száma, mozi, színház, valamint a belépők ára nagyon
megemelkedett, ami óvodánkban gondot okoz.
Délután térítés ellenében társastáncot szerveztünk, melyre egyre nagyobb az igény az
óvodában és az óvodán kívül is. A foglalkozáson részt vett gyermekek júniusban
bemutatkoztak a Rumba TSE évadzáró ünnepélyén, valamint a Paprikás krumpli főző
versenyen.
Óvodámban minden iskolaköteles gyermek átesik iskolaérettségi vizsgálaton. Tesszük
ezt azért, mert a körzetből adódóan kevés gyermek maradna ki a vizsgálatból, és nem akarjuk,
hogy a szülők hátrányos megkülönböztetésnek érezzék a vizsgálatot.
A cigány származás, valamint a halmozottan hátrányos helyzet olyan fejlődési
lemaradást eredményez, ami szükségessé teszi az iskolaérettségi vizsgálatokat. Általában
jellemző a megfelelő figyelem hiánya, a logikai gondolkodás alacsony foka, az általános
tájékozódás nem megfelelő fejlettsége, a verbális emlékezet, a téri orientáció elmaradása.
Probléma, hogy a logopédiai feladatok gyakorlása is az óvodára marad, ugyanis a
legtöbb esetben a szülők nem veszik komolyan ennek jelentőségét.
Mérésmetodikai eszközök közül csak a GMP áll rendelkezésünkre, ennek használatára
van képesített óvodapedagógusunk.
A többi eszközt a Nevelési Tanácsadó segítségével tudjuk igénybe venni, melynek
lehetőségével élünk is.
Sajnos az elmúlt nevelési évben is sokat betegeskedtem, ezért felvettünk egy
óvodapedagógust a zavartalan munka érdekében, ami azonban az új pedagógus személyisége
miatt sajnos így sem lett biztosítva.
V. Kapcsolatok:
Az óvodák kapcsolata egyre kiegyensúlyozottabb. A gondok, problémák közelebb
hozták egymáshoz az intézményeket. Kivétel a városi óvodával való kapcsolatunk. Velük
egyáltalán nem volt kapcsolatunk.
Mindenki szeretné gyermekeit megtartani, illetve új gyermekeket szerezni, ezért nem
akar egyik óvoda sem lemaradni a másik szolgáltatása, tevékenysége mögött. Tapasztalatom
szerint ezek a szolgáltatások nem mindig a gyermek érdekeit, hanem a szülők elkápráztatását
szolgálja, pedagógiai divatirányzatot teremt, nem mindig van valós igény mögötte.
A szülőkkel való kapcsolattartás több rétű. Első a családlátogatás. Később napi
kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, ők is, mi is keressük a megbeszélés lehetőségeit, többnyire
azonban mi. A kapcsolattartáshoz tartozik a rendszeres szülői találkozó, valamint igény esetén
a fogadóóra. Végül, de nem utolsó sorban a Tulipános Óvoda Hírlevele, melyet működésem
kezdete óta havi rendszerességgel ingyenesen juttatok a családoknak. Ebben helyet kapnak az
aktuális hónap eseményei, a következő hónap várható programjai. Helyet kapnak benne
nevelési kérdések, valamint a tanult versek, kedvenc mesék, kifestők, játékok. Ettől a nevelési
évtől a hírlevél már elektronikusan is elérhető.
Az Önkormányzati hivatal, a Képviselő testület tagjait rendszeresen hívjuk különböző
rendezvényeinkre. Különböző fórumokon találkozunk, tájékoztatjuk őket tevékenységünkről,
munkatársaiktól segítséget kapunk gondjaik orvoslására. Sajnálatos módon a körzet
képviselőjével még nem sikerült megismerkednünk.
A Rózsahegyi Ált. Iskolával kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, nyílt
napokon. Meghívást kapnak a leendő elsősök közös játék délutánra, az óvó nénik
meglátogatják az elsősöket az iskolában.
A Szent Gellért Katolikus Ált. Iskolával a kapcsolatunk stagnál.

A Kis Bálint Általános Iskolával igazán nincs kapcsoltunk.
A Térségi Humánsegítő Szolgálattal kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Konzultáció formájában, napi kapcsolatban vagyunk, de a pedagógusok részt vesznek a
különböző munkaközösségek munkájában is.
VI. Rendezvények:
Hagyományos rendezvényeink közé tartozik a Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák
napja, Évzáró-búcsú ünnep. E rendezvényeket igyekszünk oly módon megszervezni, hogy a
lehető legtöbb szülő, vagy más családtag részt vegyen rajta. A karácsonyi játszóház ebben a
nevelési évben is nagy siker aratott, tervezzük továbbra is megrendezni. Meghívtuk Öregszőlő
kisiskolás diákjait, és együtt készítettünk szebbnél szebb karácsonyi díszeket. Ilyenkor a
gyermekek élvezik, hogy a szüleikkel együtt tevékenykedhetnek.
Az Anyák napja bensőséges ünnep volt. Az évzárót családi nappal ünnepeltük, mely
nagyon jól sikerült, majdnem minden család részt vett rajta. Közös bográcsozás zárta a
rendezvényt.
VII. Az intézményi munka ellenőrzése:
Az intézményi ellenőrzési terv a munkaterv részét képezi. A vezetői ellenőrzések
eredményéről az érintetteket mindig tájékoztatom. A napi problémák szintén az azonnali
megbeszélés tárgyát képezik.
Az éves beszámoló tájékoztató jelleggel kerül az óvodapedagógusok elé.
Minden nevelési év áprilisában kérdőívet teszek közzé a szülők között, melyen
névtelenül választ adhatnak arra, mely dologgal elégedettek, illetve elégedetlenek, milyen
változásokat szeretnének látni az óvodában.
Személyesen is elmondhatják véleményüket, akár jónak, akár rossznak tartják azt, ami
történik az óvodában. Minket nagyon kritikus szemmel figyelnek, és amit otthon nem kap
meg a gyermek, azt az óvodától maximálisan elvárják, sőt sokkal többet. Főleg az a réteg,
mely úgy gondolja, hogy a sok gyermekre való tekintettel nekik minden „jár”, és
kötelezettségeik a nehéz helyzetükre való tekintettel nincsenek.
Büszkeséggel tölt el, hogy tartós távollétem alatt is zavartalanul folyt a munka az
óvodában, munkatársaim nem az ellenőrzés miatt dolgoztak megfelelően, az ellenőrzés
elmaradásakor is tudták a kötelességüket.
VIII. Egyéb:
A 2014/2015-ös nevelési évben a pályázati lehetőségek tovább csökkentek. Jelenleg
nincs beadott pályázatunk.
A 2014/15-ös nevelési évben nevelési évben 25 gyermek volt beíratva, az SNI
gyermekek száma 4 fő volt, melyre 1. 305. 600.-/hó támogatást kaptunk. Ez magába foglalta
az étkezési támogatást, valamint a cigány kisebbség után kapott támogatást is. Ez az összeg
fedezte az óvoda kiadásait.
Ingyenes étkezésben részesültek a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek. Óvodámban a gyermekek 98%-a részesül ilyen támogatásban.

A gyermekek étkeztetése a Gondozási Központból történik. A kiszállított étel
minősége és változékonysága az utóbbi időben változó lett.
A tízórai és uzsonna előállítása a 30/2014. (IV.30) EMMI rendelet alapján az óvoda
saját hatáskörében történik.
Ez évben, az óvodában tisztasági meszelés, a játékok festése mázolása történik.
Sok év várakozás után az Önkormányzat segítségével elkészült az óvoda külső
vakolása, valamint a párkánydeszka mázolása is megtörtént. Köszönet ezért a Képviselő
testületnek, most már valóban szép az óvodánk.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Gyomaendrőd, 2015. augusztus26.

Giricz Ilona
óvodavezető

TULIPÁNOS ÓVODA CSALÁDI
NAPKÖZI és JÁTSZÓHÁZ

BESZÁMOLÓ
2014/2015 NEVELÉSI ÉV

A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás részeként, egy olyan szolgáltató
tevékenység, amely családias környezetben, kis létszámmal biztosítja a
gyermekek napközbeni ellátását. A családi napközi tehát, nem minősül
intézménynek, ezért létesítésére és a működtetésére vonatkozóan nem az
intézményekre előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Tulipános Óvoda épületében 2009. január 9-én indult a családi napközi.

A családi napközi küldetés nyilatkozata

Gyomaendrőd külterületén nincs bölcsőde, a városi bölcsőde is több
kilométerre van, ezért elsősorban bölcsődés korú gyerekek fogadására
rendezkedünk be, de mivel az előzetes felmérések azt mutatják, a kisiskolások
délutáni érdeklődésére is számítunk. Egy éves kor alatti gyermeket nem
vállalunk, csak különlegesen indokolt esetben, mert úgy gondoljuk, hogy az ő
szükségleteiket, a róluk való gondoskodást nem tudnánk maradéktalanul
kielégíteni, hiszen nekik az édesanyjuk, ill. szüleik egyszemélyes
gondoskodására van szükségük.
A Tulipános Óvoda ad otthont a családi napközinek, ahol némi átrendezéssel ki
tudtuk alakítani a kicsi gyermekek fogadására való helyiséget. Pedagógus
végzettséggel és a családi napközire felkészítő tanfolyam elvégzésével a
gyermekek nevelése szakmai szempontból megfelelő.
A napközibe felvehető minden olyan 18 hónap és 10 év közötti
gyomaendrődi kisgyermek, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják
biztosítani a napközbeni ellátását, és kérik a családi napközi ellátását. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatt – felvételi
lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei
gondozás, nevelés.
A gyermek felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
- körzeti védőnő
- háziorvos – gyermekorvos
- szakértői és rehabilitációs bizottság
- szociális illetve családgondozó
- gyermekjóléti szolgálat
- gyámhatóság.

A családi napközi minőségpolitikája
Családi napközink egész napos gondozást, nevelést nyújt a
gyermekeknek, főleg 1,5 és 4 éves kor között, de fogadunk 10 éves korig
gyermeket.
Napközink legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt,
biztonságos légkörben, igényes körülmények között töltsék napjaikat.
A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk
az életkori sajátosságoknak megfelelő önfeledt, szabad játékot és a
készségfejlesztést.
A sokoldalú gondozó-nevelő munkánkkal elősegítjük, hogy egészséges,
nyitott, jól kommunikáló gyermekek kerüljenek ki az intézményünkből.
Az egészséges életmód kialakítása érdekében lehetőséget adunk a
különféle és megfelelő mennyiségű testmozgásra a tágas udvaron és a
tornaszobában.
Személyre szóló, differenciált bánásmóddal segítjük a gyerekeket
személyiségük kibontakozásában.
A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk - ez utóbbit
egészséges ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével
kívánjuk megvalósítani.
Gyomaendrőd külterületén, Öregszőlőben található a napközi, melynek a
Tulipános Óvoda ad otthont. A napközi szükségességét indokolja a város egyéb
intézményeitől való távolság, illetve a hátrányos illetve halmozottan hátrányos
helyzetű családoknál élő gyermekek megsegítése. Mivel a gyermekek
napközbeni elhelyezése gondot okoz a családoknak, nagy érdeklődés van a
családi napközi iránt. Több esetben a gyermekek érdeke is azt kívánja, hogy a
napközbeni ellátásuk biztosítva legyen.
A napköziben családi napközire felkészítő tanfolyammal rendelkező
munkatárs foglalkozik a gyermekekkel.
SZAKMAI MUNKA:
Kiemelt szakmai célok
Szeretetteljes, biztonságot, nyújtó légkört szeretnénk megvalósítani,
minden tevékenységünkben és minden programunkban ez az elsődleges.
Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni sajátságait, igényeit és esetleges
problémáit (pl. étel allergia, megkésett beszédfejlődés, szociális hátrányok stb)
Fő tevékenységnek a játékot tekintjük, mindenféle fejlesztést a játékon keresztül

valósítunk meg. Egészséges életmódra nevelünk. A szülőkkel és a környező
intézményekkel való jó kapcsolatot fontosnak tartjuk. A szakszerű gondozás –
nevelés akkor valósulhat meg, ha a bölcsődében érvényesülnek a következő
alapelvek:
- A gondozás-nevelés egysége.
- A gyermek életkori- és egyéni sajátosságai.
- A személyi- és tárgyi környezetének állandósága.
- Az önállósodáshoz szükséges megfelelő idő biztosítása, a gyermekek
ösztönzése.
- A pozitív megnyilvánulások támogatása.
- A gondozónők nézetei, nevelői gyakorlatuk egymáshoz igazítása.
- Az ismétlődés, rendszeresség a tájékozódási lehetőséget, stabilitást,
kiszámíthatóságot
eredményezi,
ezzel
növeli
a
gyermekek
biztonságérzetét.
- Alkalmazkodóképességük fokozatos terhelése, pedig lehetővé teszi a
változások zökkenőmentes elfogadását, az új megismerését, a szokások
kialakulását
Az önképzést fontosnak tartjuk, hogy eleget tudjunk tenni a változó és mindig
megújuló társadalmi igényeknek. Az óvoda terjedelmes szakmai könyvtárral
rendelkezik, melynek fejlesztése folyamatos. Terveink szerint folyamatosan
közösen megbeszéljük az olvasottakat, látottakat. Évente továbbképzésre járunk,
ismereteink frissítése érdekében.
A csana gondozás főbb helyzetei:
1. Játék
2. Mozgás
3. Gondozás
4. Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés
5. Alkotó tevékenységek
6. Környezet megismerése
Játék: a gyermek legfontosabb tevékenysége, segít a világ megismerésében és
befogadásában. Elősegíti a testi, értelmi, érzelmi, szociális fejlődést, valamint a
kreativitást. Lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére és örömforrás a
gyermek számára.
Célunk: lehetőség szerint minél nagyobb, összefüggő időszakok álljanak a
gyermekek rendelkezésére játék céljából. A játékeszközök folyamatos
bővítéséről lehetőséghez mérten gondoskodunk.

ÉTKEZTETÉS:
A gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és a
szabályrendszer kialakítását is feladatnak tekintjük.
Gyermekeink ebédjét a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosítja, a tízórai
és az uzsonna előállítása az óvoda tálalókonyháján történik, a 30/2014. (IV.30)
EMMI rendelet figyelembe vételével.
TÁRGYI FELTÉTELEK:
A tárgyi feltételek javítása minden évben meghatározó célja éves
tevékenységünknek.
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése
érdekében a felújítási, karbantartási feladatok folyamatosak. A karbantartás és
felújítás mindig az óvodával együtt történik.
A csana egy gondozási egységből áll. Modern, a szabványnak megfelelő
bútorainkkal a csoportszoba berendezése, felszereltsége magas színvonalú,
biztonságos és minden szempontból megfelel az előírásoknak.

RENDEZVÉNYEINK:
A családi napközi rendezvényei az óvodával összehangoltak, és együtt
megtartottak. (Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, évzáró)
GONDOZÁSI DÍJ:
A családi napközi a Tulipános Óvoda megüresedett csoportszobájában,
hiánypótló jelleggel jött létre. A jelenlegi normatíva az állandó dolgozó bérét,
valamint kevés rezsi költséget tudja fedezni.
Mivel a térségünkben a szülők anyagi lehetősége nem teszi lehetővé, hogy a
szolgáltatásért fizessenek, a családi napközi igénybevétele térítésmentes.
ELLENŐRZÉSEK:
A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala minden évben
ellenőrzést tart annak érdekében, hogy az intézményünk a jogszabályoknak és a
működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e.
Az ellenőrzés során a Hivatal hiányosságot nem tárt fel.
Az elmúlt években a csana kihasználtsága teljes volt. Munkatársaimmal
továbbra is megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mért
legmagasabb szintű ellátást biztosítsuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd, 2015. szeptember 6.

Tisztelettel:
Giricz Ilona intézményvezető

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

Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) szociális, családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintően jelentős
módosításokról rendelkezik.
A feladatellátás Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulását így a társulást alkotó
tagönkormányzatokat is érinti és több intézkedés megtételét igényli a jogszabályokban foglaltak végrehajtása
érdekében.
A tárgyi feladatellátás szabályait magába foglaló Szt. és Gyvt. változásait az egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény tartalmazza. A módosítások csekély része 2015.
augusztus 1. napjától lép hatályba, viszont a tárgyra vonatkozó rendelkezések túlnyomó többsége 2016. január 1.
napjától, majd 2017. és 2018. január 1. napjától lesz hatályos.
Jogszabályi háttér
Az Szt. már 2015. januárjától elrendelte a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozása szabályaként,
hogy ezen ellátás biztosítására kizárólag egy szolgáltató hozható létre.
Az Szt. 64. § (4) bekezdése értelmében, jövő év első napjától a családsegítés kizárólag a gyermekjóléti
szolgáltatással integrálva, egy szervezeti és szakmai egységben működhet.
Az Szt. 86. § (1) bekezdése kimondja, hogy települési önkormányzat köteles biztosítani a családsegítést (2016.
január 1. napjától kötelező feladatként a település lakosságszámától függetlenül), ha polgármesteri hivatalt működtet
vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye az adott településen van.
A Gyvt. hasonlóképpen határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatás ellátását.
Fenti törvényi szabályozás alapján a Gyomaendrődi Járás területén a feladatellátást:
települési szinten (Dévaványa Város Önkormányzata) család- és gyermekjóléti szolgálat,
járási szinten (járási székhely településként Gyomaendrőd Város Önkormányzata) család- és gyermekjóléti
központ
keretében kell biztosítani.
Az integráltan létrejövő szolgáltatástelepülés szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az ellátandó terület
nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal.
A feladatmegosztás a következők szerint alakul:
települési önkormányzatok (Dévaványa Város Önkormányzata) kötelező feladata marad a lakóhely szintű
minimumszolgáltatás és az általános segítő feladatok biztosítása – Család és Gyermekjóléti Szolgálat
a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális
szolgáltatások biztosítása a járási székhely önkormányzatokhoz (Gyomaendrőd Város Önkormányzata) kerül Család- és Gyermekjóléti Központ.
A közös önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatok esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja
a tárgyi szolgáltatás nyújtását, Dévaványa város esetében Ecsegfalva község közigazgatási területén is.
A járási székhely települési önkormányzat (Gyomaendrőd város) feladat ellátási kötelezettsége közigazgatási
területén túl, kiterjed a járást alkotó települések (Dévaványa város, Csárdaszállás, Hunya, Ecsegfalva községek)
lakosságára. A szolgáltatás ellátása során a gyermekek védelmére irányuló tevékenység végzéséhez hatósági
feladatok kapcsolódnak (Gyvt. 94. § (4) bekezdése) kötelező feladatként, valamint pl.: a jelzőrendszeri munka
megerősítése és összehangolása, speciális szolgáltatások biztosítása.
A Központ Gyomaendrőd város, Csárdaszállás és Hunya községek közigazgatási területén ellátja a Család és
Gyermekjóléti Szolgálat feladatait is.
Az alábbi táblázat mutatja be a differenciált feladat ellátást a Gyomaendrődi Járás területén:
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új intézményi forma
megnevezése
feladatellátásra
kötelezett
önkormányzat
ellátott feladat, ellátási
terület

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Központ

Dévaványa (közös hivatal székhelye)

Gyomaendrőd (járás székhely)

lakóhely szintű minimumszolgáltatás és lakóhely szintű minimumszolgáltatás és az
az általános segítő feladatok biztosítása általános segítő feladatok biztosítása
Dévaványa, Ecsegfalva
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek
védelmére irányuló tevékenységek, speciális
szolgáltatások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya,
Dévaványa, Ecsegfalva

A feladatok átcsoportosítása komoly együttműködést igényel a szolgálatok és a központ között, hiszen a speciális
szaktudást igénylő feladatok, továbbá a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek átkerülnek a Gyvt. 40/A. §
(1)-(3) bekezdésében meghatározott Család- és Gyermekjóléti Központhoz.
Központnak az a járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálat minősül, amely
önálló intézményként, vagy
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként
működik úgy, hogy a települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést
nem köthet.
Lényegesnek tartom kiemelni, hogy a törvényi szabályozás nem tiltja, tehát engedi továbbra is a tárgyi
feladatellátásra önkormányzatok közötti ellátási szerződés kötését, vagy társulásban való részvételt, mind a
szolgálat, mind a központ esetében.
Fentiek szerint a Térségi Szociális Gondozási Központ keretei között, önálló intézménységként működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. január 1. napjától is a jelenlegi szervezeti struktúrában működhet
tovább. A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása szükséges egyrészt a törvényben
meghatározott új intézményi forma megnevezésének illetve a feladatok változásának átvezetése miatt.
A törvényi módosítás 2016. január 1. napjával való bevezetése az alábbi kötelezettségeket írja elő a feladatellátásban érintett önkormányzatok számára:
- legkésőbb 2015. október 31. napjáig felül kell vizsgálni a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
2016. január 01. napjával hatályos új rendszerű ellátásának módját, szervezeti kereteit,
- 2015. november 30. napjáig kérelmezni kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, mellyel
jogerős engedély birtokába lehet kerülni.
A 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete tartalmazza a családsegítő- és
gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő- és gyermekjóléti központ finanszírozási szabályait, mely alapján
elmondható, hogy az idei évhez viszonyítva ezen kötelező feladatok ellátásához nem biztosít kiegészítő támogatást
a központi költségvetés, így lényegesen szűkösebb pénzügyi forrás fog rendelkezésre állni a többlet feladatok
végrehajtására, ráadásul kevesebb számított létszám mellett.
A szakmai létszámot (amely nem azonos a számított létszámmal) az idén ősszel megjelenő végrehajtási rendelet
fogja szabályozni, amely a megváltozott feladatok differenciáltságához fog igazodni.
A jogszabályokban foglaltak végrehajtása érdekében
tagönkormányzatoknak illetve a Társulási Tanácsnak:
Határidő
2015.
szeptember

2015. október

Tagönkormányzatok
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
integrálásával kapcsolatos jogszabályi változás
megismerése.
Javaslat a 2016. január 1. napját követő feladatellátására

az

alábbi

intézkedéseket

kell

megtennie

Társulási Tanács
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
integrálásával kapcsolatos jogszabályi változás
megismerése
A feladat-ellátás módjának, szervezeti
kereteinek meghatározása
Térségi Szociális Gondozási Központ alapító
okiratának módosítása
Kérelmezi a szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatok módosítását.

Fent leírt határidők betartásával a Társulási Tanács határidőben eleget tesz a törvényben előírt kötelezettségének.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat
elfogadni.
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a

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
"Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás integrálásával kapcsolatos jogszabályi háttért, a 2016. január 1. napjával hatályba lépő törvényi
szabályozást, mely alapján javasolja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulás
Társulási Tanácsának, hogy 2016. január 1. napjával a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Család- és
Gyermekjóléti Központ megnevezéssel a Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységeként működtesse tovább.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2015. évi nyári napközis ellátásról, valamint a tartós
élelmiszercsomag osztásról
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 313/2015. (V. 28.) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy 2015. június 22 és 2015. július 31. között nyári napközi ellátást biztosít.
A nyári napközivel kapcsolatos költségeket, 158.000 Ft-ot - a programokkal kapcsolatos egyéb dologi költségek – az
oktatási vagyon működtetésére elkülönített keret terhére biztosítja. A Képviselő-testület megbízta a Térségi Szociális
Gondozási Központot a nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.
A Térségi Szociális Gondozási Központ képviseletében Pál Jánosné egységvezető tájékoztatta a Tisztelt Képviselőtestületet a 2015. évben megvalósult nyári napközis ellátással kapcsolatban, mely tájékoztatás az előterjesztés
mellékletét képezi.
A nyári napközi megszervezésére 2015. június 22. és 2015. július 31. (6 hét) közötti időszakban került sor. A
gyermekek felügyeletéről három fő közfoglalkoztatott gondoskodott.
A programok zökkenőmentesen megvalósultak.
Az önkormányzat a táborban felhasznált anyagok költségét állta, melynek összege összesen 94.163 Ft. A költségek
tervezésénél betervezték a helyi buszjárat költéségét is, azonban a Mobilbusz Közlekedési Kft térítésmentesen
biztosította a napközis gyermekek és a kísérőik eljutását a gyomai programokra.
Az étkezések díját és a programok belépőit a szülőknek kellett finanszírozniuk, ezeknek költsége körülbelül 6.000
Ft/hét.
A beszámolóban megfogalmazásra kerül a következő évekre vonatkozó javaslat, mely szerint nélkülözhető az
előzetes igényfelmérés, mivel hónapokkal az időpont előtt sokan nem tudják még, hogy igénybe veszik e majd a
nyári napközit. Javasolják átgondolni a nyári napközi időtartalmát és az ehhez szükséges forrást, már a 2016. évi
költségvetés tervezésekor elkülöníteni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2015 (IV. 30) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy tartós élelmiszercsomagot biztosít 2.500,-Ft/fő értékben az arra rászoruló rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő családok számára, maximum 200 gyermek részére. A támogatásba bevonható, arra
szociálisan rászoruló gyermekek körét a Térségi és Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata közreműködésével határozza.
A támogatás forrásául a 2015. évre megtervezett szociális kiadásokat jelöli ki.
A tartós élelmiszerekre három cégtől kértünk ajánlatokat a legjobb ajánlatot tevő a Sikér Kft volt.
Egy csomag tartalma:
Finomliszt
2 kg
Rizs „B”
2 kg
Napraforgó étolaj
2l
Babfőzelék kolbásszal
400 g
Töltött káposzta
400
8 tojásos eperlevél, eperszalag
200 g
4 tojásos orsó
500 g
Kristálycukor
2 kg
A csomagok kiosztására 2015. augusztus 24-25-én került sor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság a döntési javaslat elfogadását
javasolja

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2015. évi nyári napközis ellátásról, valamint a tartós élelmiszercsomag osztásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Térségi Szociális Gondozási
Központ nyári napközis ellátással kapcsolatos tájékoztatását, valamint a tartós élelmiszercsomag osztásról készített
tájékoztatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel:66/284-603,:66/386-991/108 Fax:66/386-991/107
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Tel: 66/282-560 Fax:66/282-560
E-mail: csaladsegito.gye@gmail.com

Ikt. sz: X. 137-3/2015.
Tárgy: Beszámoló a nyári napközi
lebonyolításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs Polgármester részére
Gyomaendrőd
Selyem u. 124.
Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva a 2015. május 11-én kelt, VI 2206/2015 iktatási számú levélre,
igényfelmérés után megszerveztük és lebonyolítottuk a nyári napközit.
A felmérés szerint az alábbi igény merült fel a gyermekek nyári napközbeni
ellátására:
Kiküldött igénylőlapok száma: 1.055 db.
Összesen kérte:
- Kis Bálint Általános Iskola: 8 fő
- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola: 2 fő
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola: 2 fő
- Összesen: 12 fő
A Tisztelt Képviselő-testület úgy döntött, hogy a nyári napközit a 2015. június 222015. július 31-ig terjedő időszakban biztosítja.
Az igényeket és a tényleges létszámot az alábbi táblázat mutatja be:
Dátum
06.22-06. 26
06.29-07.03
07.06-07.10
07.13-07.17
07.20-07.24
07.27-07.31

Jelentkezők
száma
9
10
8
6
8
6

Ténylegesen
résztvevők
száma
4
12
9
6
13
8

Különbség
-5
+2
+1
0
+5
+2

Összesen 17 gyermek vett részt a napköziben. Voltak olyan gyermekek, akik több
héten át is jöttek, míg mások csak egy-egy hetet töltöttek ott.

Az idén is a tavalyihoz hasonlóan közfoglalkoztatottak látták el a gyermekek
felügyeletét és szervezték a programokat.
Lakatos Loretta vezette a napközit, megszervezte és lebonyolította a heti
programokat, illetve segített a szükséges eszközök és anyagok beszerzésében is.
Két segítője volt a 6 hét alatt: Berki Éva és Brezovai Edit. A személyek kiválasztása
nagyon szerencsés volt, sok érdekes programot szerveztek, a gyermekek is
megkedvelték őket.
A helyszín az elsődleges tervek szerint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
ebédlője lett volna, de végül az iskola kollégiuma adott helyt a napközinek.
A gyermekek és a felügyelők is egyaránt nagyon jónak találták a helyszínt.
Rendelkezésre álltak evőeszközök, tányérok, poharak, illetve hűtőgép és
mikrohullámú sütő is. Ezen kívül a kollégium zárt udvara adott helyt a szabadtéri
programoknak.
Minden nap reggeli tornával kezdték a napot. Nagyon sok mozgásos feladat volt,
ugrálókötél-hajtó, labda-pattogtató verseny, sorversenyek, futóverseny, stb.
Ügyességi versenyben is részt vettek: lekváros kenyér, ill. nutellás kenyér
evőverseny, lisztfújó verseny, léggömb fújás, célba dobás stb.
Különböző kézműves feladatokat is végeztek: színezés, rajzolás, üvegfestés,
gyöngyfűzés, képkiegészítés, üdvözlőkártya készítése a szülők számára. A
legnépszerűbb a fali kép készítése volt.
Állandó program volt a Tájház, illetve a Szent Antal Kenyérsütő Ház meglátogatása.
A gyerekek betekintést nyerhettek, hogy régen az emberek hogyan is éltek, milyen
eszközöket használtak. Emellett kipróbálhatták a „régi” foglalkozásokat is, mint a
bútorfestést, a korongozást, a körmön fonást, kötélverést, valamint a
mézeskalácssütést, illetve a kelt tésztasütést is. A Szent Antal Házban pedig
szappant és levendula babákat is készíthettek. Minden foglalkozás nagyon tetszett a
gyermekeknek, de a legemlékezetesebb a bútorfestős foglalkozás maradt.
A másik állandó program a fürdőzés volt a Liget Fürdőben, természetesen ez is nagy
népszerűségnek örvendett a gyerekek körében. A fürdőzés után megtekintették a
Lélekkel a Körösök mentén projekt ligeti nevezetességeit: a tanösvényt, a kilátót, a
Sóhajok Hídját illetve a vízi színpadot is.
Minden héten meglátogatták a helyi tűzoltóságot, ahol a gyerekek felmászhattak a
tűzoltó autókra.
Egy-egy alkalommal sor került hajótúrára, mozizásra illetve üzemlátogatásra is.
A gyomai programokra a helyi buszjárattal jutottak el a résztvevők, mely Hunya Imre
és a Mobilbusz Közlekedési Kft jóvoltából ingyenes volt.
Ezen kívül volt palacsintasütés, illetve kekszgolyót is készítettek a gyerekek.
Minden hétre volt egy programterv, mely az időjárás függvényében módosításra
került, ha szükséges volt.
A Facebook-on a napközi vezetője létrehozott egy csoportot, ahova rendszeresen
feltette az elkészült képeket, aminek nagyon örültek a szülők is.
Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a gyerekektől és a szülőktől is.
Külön köszönet illeti az alábbi intézményeket és vállalkozókat, akik rugalmas
hozzáállásukkal, esetenként kedvezmények biztosításával segítették a nyári napközi
lebonyolítását: helyi tűzoltóság, Liget Gyógyfürdő és Kemping, Endrődi tájház, Szent
Antal Kenyérsütő Ház, Tanács Zoltán (Mozgó Mozi), Körös-Túr-Szol Hajózási
Társaság Kft., Tivi-Technika Kft (üzemlátogatás), Mobilbusz Közlekedési Kft.

A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen állta.
A szülőket terhelte a gyermekek étkeztetése, illetve a belépőik ára. A szülők által
fizetendő összeg 6.000 Ft volt egy hétre, mely tartalmazta az étkezést (4.000 Ft/hét,
tízórai, ebéd, uzsonna), illetve a belépőket. Ha volt fennmaradó összeg, abból kaptak
a gyermekek fagylaltot, gofrit és egyéb finomságokat.
A gyermekek étkeztetését a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosította.
A tervezésnél még a helyi buszjárat költségeit is terveztük, de a Mobilbusz
Közlekedési Kft. térítésmentesen biztosította a napközis gyermekek és kísérőik
eljutását a gyomai programokra.
Az önkormányzat által biztosított keretből történt meg a szükséges eszközök,
kellékek illetve játékok megvásárlása, valamint a kísérők belépője.
Önkormányzati támogatásból az alábbi összegek kerültek kifizetésre:
Megnevezés

Összeg (Ft)
9.451
22.629
48.643

Elsősegély csomag
Társasjátékok, labdák, ugráló kötelek, stb
„Fogyóeszközök”: papír, színezők, ceruzák, kréták, szalvéta,
WC papír, élelmiszer (palacsintasütéshez és kekszgolyó
készítéséhez):
Belépők
Összesen:

13.440
94.163

A játékok, sporteszközök megmaradnak a következő évekre, így a későbbiekben
csökken a nyári napközi önkormányzatot terhelő költsége.
Tapasztalatok,
kapcsolatban.

javaslatok

a

nyári

tábor

szervezésével

és

lebonyolításával

Megítélésünk szerint az igényfelmérés nélkülözhető, hiszen hónapokkal az időpont
előtt nagyon sokan nem tudják, hogy egy-egy héten igénybe veszik-e majd a nyári
napközit, vagy nem, ezáltal az adatok megtévesztők: nem annyian, illetve nem
ugyanazok jönnek, akik előzetesen jelezték részvételi szándékukat.
Az önkormányzat minimális anyagi ráfordítással tudta biztosítani a gyermekek
hasznos szabadidő-eltöltését. (Átlagosan kb. 15.700 Ft/hét), illetve a felügyelet
közfoglalkoztatottakkal megoldható a későbbiekben is.
Érdemes előre átgondolni, hogy mennyi időtartamban biztosítja az önkormányzat ezt
a lehetőséget, és az ahhoz szükséges forrást már a 2016 évi költségvetés
tervezésekor elkülöníteni.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiuma nagyon jó helyszín a nyári napközi
számára.
Gyomaendrőd, 2015. augusztus 31.
Tisztelettel:
Pál Jánosné
egységvezető
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
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Tárgy:
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Beszámoló a Szarvasi Szakorvosi Kft-vel folytatott egyeztetésről a laboratórium
működésével kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 385/2015. (VII. 8.) Gye. Kt. határozatában leszögezte, hogy szükségesnek tartja a
laboratórium működésének további vizsgálatát, a szolgáltatás várólista időtartamának csökkentését. A Képviselőtestület felkérte Toldi Balázs polgármestert és Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos asszonyt, hogy a
laboratóriumi szolgáltatás kiterjesztésének lehetőségét vizsgálja meg, a szolgáltatóval szükséges egyeztetéseket
folytassa le, és a vizsgálat eredményét valamint a lehetséges alternatívákat terjessze elő a Képviselő-testület
számára.
Toldi Balázs polgármester augusztus hónapban egyeztetést kezdeményezett a Szolgáltató képviselőjével, dr. Hajzer
Ildikóval.
A megbeszélésen dr. Hajzer Ildikó megerősítette írásbeli állásfoglalását, melyet a Képviselő-testület 2015. július 8-i
rendkívüli testületi ülésén megismerhetett:
- Kiemelte, hogy 2007. januárja óta látja el a feladatot. A szakrendelő laboratóriumi Teljesítmény Volumen Korlátját
(TVK) 2005-ben határozták meg, mely azóta is változatlan. Elmondta, hogy a hosszú várólistát egyrészt az okozza,
hogy a laboratóriumok TVK-ja hosszú idő óta nem került felülvizsgálatra, illetve, hogy folyamatosan emelkedik a
beteglétszám.
- Véleménye szerint amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy beindítja a J1 szintű laboratóriumot, a
laboratórium meghatározott TVK alapján a finanszírozás a laboratórium működéséhez nem elégséges, a
működtetés jelentős önkormányzati támogatást igényelne.
- Hangsúlyozta továbbá nem lát arra jogszabályi lehetőséget, hogy az Önkormányzat térítse meg bizonyos
beteglétszám laboratóriumi vizsgálatát, hiszen a meghatározott TVK felett nincs mód a laboratóriumi vizsgálatok
elvégzésére.
Leszögezhető, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a laboratóriumi várólista csökkentését.
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy bízza meg dr. Torma Éva intézményvezető főorvost, hogy a várólista
csökkenésének lehetőségét folyamatosan kísérje figyelemmel, a lehetséges megoldásokat terjessze a Képviselőtestület elé.
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
"Beszámoló a Szarvasi Szakorvosi Kft-vel folytatott egyeztetésről a laboratórium működésével kapcsolatban "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a laboratóriumi szolgáltatással kapcsolatos
tájékoztatást, ezzel egyidejűleg megbízza dr. Torma Éva intézményvezető főorvost, hogy a várólista csökkenésének
lehetőségét folyamatosan kísérje figyelemmel, a lehetséges megoldásokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
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Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat
kiírása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő minden évben meghirdeti az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján. A
települési önkormányzatoknak évente lehetőségük van az azt követő évi fordulóhoz csatlakozniuk. Idén 2015.
október 1-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2016-os fordulójához. A
csatlakozás után legkésőbb október 5-ig ki kell írnia az Önkormányzatnak a pályázatot. A pályázatokat csak
elektronikusan lehet benyújtani a www.emet.gov.hu rendszerben előzetesen történt regisztráció után.
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó
ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei
önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, „A” és „B”. Az „A” típusú pályázatot felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók nyújthatják be, a „B” típusút pedig a 2015/2016-os
tanévben érettségiző tanulók. Az „A” típusú pályázat 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre
vonatkozik, a „B” típusú pályázat pedig 3x10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre, amennyiben a
tanuló felvételt nyer, majd hallgatóként is megfelel a 6 félév alatt a kritériumoknak.
A Bursa Hungarica 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13.§-a a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.(…) A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
A 2015-ös forduló tapasztalatai:
A 2015-ös fordulóban határidőre 19-en nyújtottak be „A” típusú pályázatot, „B” típusút pályázat nem érkezett. A 19
főből 17-en feleltek meg minden kritériumnak.
A 2015. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 660.000.-Ft lett
felhasználva mely átutalásra került a Támogatáskezelő részére. Jogosultsági feltételek hiányában a
Támogatáskezelő 2015. évben 150.000 Ft-ot utalt vissza Önkormányzatunk részére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt fordulókban egységesen 3.000 Ft-os havi támogatást ítélt meg a
támogatottak részére.
A 2016-os forduló pályázatainak benyújtási határideje 2015. november 9. lesz, tehát a novemberi testületi ülésre
már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat érkezik, és annak megfelelően kalkulálható a támogatás mértéke,
melynek forrása a 2016. év költségvetésébe kerül megtervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

A bizottság a döntési javaslatok elfogadását javasolta azzal, hogy a
szociálisan rászoruló tanulók részére havonta 5.000 Ft kerüljön
meghatározásra.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,

A bizottság a döntési javaslatok elfogadását javasolja azzal, hogy a
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Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

szociálisan rászoruló tanulók részére havonta 5.000,-Ft kerüljön
meghatározásra.

1. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 5.000 Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat”
esetén a 2015/2016-os tanév II. félév és 2016/2017-es tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a
2016/2017-es tanév I. félévétől (további 5 féléven keresztül).
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete javasolja Toldi Balázs polgármesternek, hogy az
előzetesen megállapított támogatási összeg kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
tervezetének összeállításakor.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft) .
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója
ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó
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családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes
forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem
értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról igazolás),
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos
személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
hatáskörébe utalta a pályázatok elbírálását. A bizottság a pályázatok elbírálása során rangsort állít fel az általános
szerződési feltételekben meghatározottak szerint elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, az alábbiak
szerint:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ig
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 81 % - 100 % között
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 120 % között
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 121 % - 140 % között
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141 % - 150 % között

13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, súlyos
fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke:
4 pont
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban folyamatos
ellátást igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke:
4 pont
3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke:
2 pont
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont
0-8 pont

………………….. Ft
0 Ft

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában az „A” típusú pályázat és a „B” típusú pályázat kiírását:

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési
feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
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Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
. Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft).
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója
ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által
lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van( családi pótlék folyósításáról igazolás),
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül,mert elutasították
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
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hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési
támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
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határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban
indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2016.
március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az ösztöndíj igénybevételére
vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami
(rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság
időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási idővel azonos számú
félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind
a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt
figyelembe kell venni.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
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kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól,
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
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§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.
3.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
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benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2.
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft).
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója
ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által
lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket,
valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van( családi pótlék folyósításáról igazolás),
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül,mert elutasították
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a)
a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési
támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b)
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése
36

szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d)
a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j)
a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a)
a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba
vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt
maga kezelje;
b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság
ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c)
a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a
Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson,
e)
a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság
ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási
intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
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támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2016.
március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2016. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő
részére bejelenteni, hogy a 2016/2017. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt
felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév első
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az ösztöndíj igénybevételére
vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami
(rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság
időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási idővel azonos számú
félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind
a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt
figyelembe kell venni.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
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folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd
a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Kovácsné Rácz Julianna
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az oktatási vagyon működtetésének tapasztalatairól, a 2015. május hónaptól szeptember elejéig terjedő időszakban
elvégzett feladatokról nyújtunk tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
A 2015. évi nyári karbantartási munkálatok felmérésével kapcsolatban tervezett bejárásra 2015. április 15-én és 16án került sor. A munkálatok kivitelezését öt Ajánlattételi kategóriában (festési, javítási munkálatok; bádogos
munkálatok; épületgépészet; nyílászáró korszerűsítés; világítástechnika) rögzítettük. Az elbírálás során
kategóriánként, a legalacsonyabb összesített bruttó ajánlati árat adó kivitelező szakember nyert.
Az ütemezett karbantartási munkálatok június végén kezdődtek és augusztus 31-ig fejeződtek be. Az elbírálás során
kategóriánként, a legalacsonyabb összesített bruttó ajánlati árat adó kivitelező szakember nyert.
A munkálatok során az előzetesen felmért igényeknek megfelelően az alábbi munkálatok kerültek kivitelezésre:
osztálytermek, hálóhelyiségek teljes javítása és festése
ajtók javítása, festése
homlokzatjavítás, festés
vízvezetékek átvizsgálása, javítása
térburkolat javítása
járdalapok újratöltése
lábazatjavítás, festés
PVC padló cseréje
radiátor - és csőfestés
csatornafestés, csere, javítás
csapadékvíz elvezetése
nyílászáró cserék, ajtó beépítés
fényforrások felülvizsgálata, lámpatest cserék
radiátor beépítése, termosztát cseréje
Az említett munkálatokon kívül megvalósult még: tornatermi labdafogó háló vásárlása, székek újrakárpitozása,
homokozó kialakítása, kerítés építése.
A közoktatási intézményekben foglalkoztatott technikai állomány az ütemezésnek megfelelően végezte el a kötelező
tisztasági meszeléseket.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén a Start közmunka program segítségével három
osztályteremben PVC padló csere történt, továbbá padok, szemetesládák és udvari fák köré magas virágágyások
kerültek telepítésre.
A közoktatási intézményekben folyamatosan végezzük a tűzoltó készülékek karbantartását a Jozaf – TEAM Kft.
tájékoztatásai alapján; illetve az érintés-, tűz-, villámvédelmi mérések felülvizsgálatát, jegyzőkönyvek aktualizálását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerülete
között létrejött Megállapodás alapján önkormányzatunk a megállapodásban rögzített időszakonként
továbbszámlázza a fenntartót terhelő tételeket (nyomatkészítő eszközök nyomatdíja, telefondíj –a fenntartót érintő
hívások esetében).
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére, járulékaira ebben az évben az
alábbi utalások történtek az önkormányzat részéről.
Időszak
2014. december
2015. január
2015. február
2015. március
2015. április

Oktatási intézményekben
munkát végző technikai
állományhoz kapcsolódóan
2.023.811 Forint
2.376.116 Forint
2.051.116 Forint
2.196.966 Forint
2.191.168 Forint
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Nem oktatási intézményben munkát
végző technikai állományhoz
kapcsolódóan (Könyvtár)
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Liget fürdő, szolgáltatás vásárlás
felhasználásának alakulásáról készített tájékoztatást.
Utasítja a Liget Fürdő Kft-t, hogy a megállapított támogatáson felüli felhasználását számlázza ki az adott intézmény,
egyesület részére, valamint a jövőben havonta ismertesse a szervezetekkel a támogatásuk felhasználásának
alakulását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Liget fürdőtől szolgáltatás vásárlás felhasználásának alakulása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben 8.890 e Ft-ot különített el a 2015. évi
költségvetésében a fürdőtől szolgáltatás vásárlásra.
Az Önkormányzat 2015. 05. 12-én 1 millió forint, majd 06. 04-én 1,5 millió forint összegű előleget utalt át a Liget
Fürdő Kft. részére a szolgáltatás-vásárlásra elkülönített 8,89 millió forint összegű keret terhére.
A Fürdő elszámolt a 2,5 millió forint összegű előleggel, továbbá kiszámlázásra kerültek az önkormányzat részére az
intézmények és egyesületek előlegen felüli igénybevételeinek számlái.
A Fürdő kimutatása alapján készített felhasználás és maradvány összege a mellékelt táblázatban látható. Látható,
hogy több intézménynél, egyesületnél a megítélt éves támogatáson felüli felhasználás történt. A többlet
felhasználásokat a Liget Fürdő az intézmény, illetve az egyesületek részére fogja kiszámlázni.
Augusztus 31-éig a megítélt 8.890.000 forint összegből a támogatottak 7.947.090 forintot használtak fel,
támogatáson felüli felhasználás 817.420,-Ft. Az év hátralevő részében a megállapított támogatásokból
felhasználható összeg 942.910,- forint.
Önkormányzatunk az elkészített elszámolás és kiállított számlák alapján 4.868.000 forintot fizet ki szeptember elején
a Fürdő részére.

Szervezet megnevezése
Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Szent Gellért Kat. Ált. Isk. Gimn.
Bethlen Gábor Szakkép. Isk.
Gye, Cssz, H Kstérségi Óvoda
Selyem úti Óvoda
Vásártéri Óvoda
Körös Kajak
KSI Kajak
Gyomaendrődi Úszó Sportegyesület
Delfin Úszóegyesület
Helyi lakosok jegyárkülönbözete
Egyéb (testvérvárosi látogatók,
szülinaposok)
Összesen

2015. évben
Megítélt
Felhasznált
igényelt
támogatás
támogatás 08.31- Maradvány
támogatás
összege (Ft)
ig (Ft)
összege (Ft)
1 122 800
600 000
512 580
87 420
827 600
500 000
541 440
-41 440
1 971 320
500 000
426 200
73 800
388 800
150 000
16 590
133 410
477 200
300 000
162 690
137 310
266 400
100 000
68 400
31 600
253 800
80 000
45 360
34 640
668 880
400 000
349 200
50 800
1 182 960
500 000
321 120
178 880
3 139 200
1 200 000
1 498 940
-298 940
2 793 600
1 070 000
1 359 820
-289 820
3 000 000
3 000 000
3187220
-187 220
490 000
16 582 560

490 000
8 890 000

274950
8 764 510

215 050
125 490

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai és Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Liget Fürdő Kft felvette a kapcsolatot
az úszóegyesületekkel és megvizsgálták a szolgáltatás vásárlás feltételeit. Javasolták továbbá, hogy a Jegyző
egyeztessen a KLIKKEL az általános iskolások számára kötelező úszásoktatás finanszírozás kérdéseiről. (Az
egyeztetésre 2015. szeptember 23-án kerül sor)
Az egyeztetésen az alábbi álláspontot alakították ki.
- A Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület valamint a Delfin Úszóegyesület 2015. augusztus 01. napjától 2.500,-Ft
/gyermek havi úszóbérlet támogatásban részesülnek. A két úszóegyesületben maximum 60 fő gyermek edz, így az
erre az idő eső költség öt hónapra 750.000,-Ft maximum.
- A megbeszélésen az a megállapodás született, hogy 2015. október 1. napjától a két úszóegyesület szerdai
napokon nem tart edzést a fürdőben.
Az oktatási intézmények vonatkozásában, az alábbi intézmények már meghaladták a megállapított támogatást, vagy
várhatóan meg fogják haladni a felhasználható keretet 2015. 12. 31-ig:
·
Kis Bálint Általános Iskolák – fenntartó: KLIK
·
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola – fenntartó: KLIK
·
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium –fenntartó: Szeged-Csanádi
Egyházmegye
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Ezen intézmények vonatkozásában az önkormányzatnak nem áll módjában további támogatást biztosítani a
megállapított támogatási kereten felül, így kezdeményezi a fenntartóknál a további költségeket biztosítását.
A Körös Kajak Se és a KSI SE(2015. szeptember 21. napjáig a kimutatott felhasználáshoz képest változás nem
történt) a még fel nem használt támogatást 2.500,-Ft/gyermek havi bérlet vásárlására fordíthatja, ezzel lehetőség
van a fennmaradó keret kedvező felhasználására.
Mind a Kft-k fenntartásában működő óvodák, mind a Kistérségi óvoda részére várhatóan elengedő lesz a
megállapított támogatás, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola részére megállapított
támogatás várhatóan nem kerül teljes egészében felhasználásra.
A Tulipános Óvoda 2015. márciusában nem nyújtott be igényt az úszásoktatás támogatására, azonban jelezték,
hogy 11 fő nagycsoportos gyermekekkel szeretnék igénybe venni az ingyenes fürdőbelépőt. A fürdőben 2015.
október hónaptól kezdődően heti egy alkalommal járnának.
Az úszásoktatás támogatására javasoljuk, hogy a Képviselő-testület állapítson meg 1 M Ft keretösszeget, melynek
felhasználása a tényleges igénybevétel alapján utólag történik. Forrása a 2014. évi szabad maradvány.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az eredetileg kiküldött javaslat helyett az alábbi javaslatot fogadja el.

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

A bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület üléséig a Liget fürdő Kft. vegye
fel a kapcsolatot az úszóegyesületekkel és vizsgálja meg a fürdőtől történő
szolgáltatás vásárlás feltételeit. Továbbá javasolja, hogy a Jegyző egyeztessen
a KLIKKEL az általános iskolások számára kötelező úszásoktatás
finanszírozás kérdéseiről.

1. döntési javaslat
"Liget fürdőtől szolgáltatás vásárlás felhasználásának alakulása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Liget Fürdő Kft-től szolgáltatás vásárlás
felhasználásának alakulásáról készített tájékoztatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Liget fürdőtől szolgáltatás vásárlás felhasználásának alakulása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az úszásoktatás támogatására további 1 M Ft keretösszeg
et állapít meg a 2014. évi szabad maradvány terhére az alábbiak szerint:
a.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület és a
Delfin Úszóegyesület részére 2015. augusztus 1. napjától 2.500,-Ft/gyermek havi úszóbérletet biztosít maximum
750 e Ft értékben.
b.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában lévő Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, valamint a Szeged-Csanádi
Egyházmegye fenntartásában működő Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium részére
nem áll módjában további támogatást biztosítani a megállapított 2015. évi támogatási kereten felül. Az önkormányzat
kezdeményezi a fenntartóknál a további költségeket biztosítását.
c.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a KÖRÖS KAJAK SE, valamint a KSI SE
részére biztosított, még fel nem használt támogatást 2.500,-Ft/gyermek havi bérlet vásárlására fordíthatja.
d.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a Tulipános Óvoda részére 2015.
október hónaptól kezdődően a fennmaradó keretösszeg terhére 2.500,-Ft/gyermek havi bérlet vásárlását.
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e.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fel nem használt keretösszeget az év végén
fennálló helyi lakosok jegyárkülönbözetének és az egyéb (testvérvárosi látogatók, születésnaposok) belépőkből
származó hátralékok finanszírozására fordítja.
A Képviselő-testület utasítja a Liget Fürdő Kft-t, hogy a támogatások felhasználását havonta ismertesse a
szervezetekkel és az önkormányzattal.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közművelődési koncepció felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva, Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 414/2015.(VIII. 27.) Gye. Kt. határozatával kialakította a
közművelődési intézményrendszer struktúráját. A testületi döntésre figyelemmel a Hivatal elkészítette a
közművelődési koncepció tervezetét, melyet jelen előterjesztéssel benyújtunk elfogadásra.
A meglévő közművelődési intézményrendszer fenntartása gyakran ütközik nehézségekbe. A város célja, hogy a
kulturális kínálat sokszínűségének biztosításával, annak a kulturális turizmusba való beépítésével az ágazatot
jobban bevonja a jövedelemtermelő tevékenységek körébe annak érdekében, hogy az intézményrendszer és a
hagyományos városi rendezvények a jövőben is megmaradhassanak, gyarapodhassanak. A turizmus és a
közművelődés szorosan összefügg egymással. Ezeken a területeken akkor lehetünk versenyképesek helyi szinten
is, ha a város közösségi színtereit, intézményi struktúráját a helyi sajátosságok figyelembevételével átszervezzük.
Cél, hogy egységes kínálatot, információs rendszert biztosítunk az ide érkezőknek. Ez valódi érték és élmény
kínálatot jelenthet, melynek megvalósításához szükség van a jelenlegi közművelődési feladatokat ellátó intézményi
struktúra átgondolására, átszervezésére.
Az intézményi rendszer átalakítása során figyelembe kell venni a két településrész hagyományait, sajátosságait
ezért mindkét településrészen önálló intézmény látja el a közművelődési feladatokat. Az endrődi részen a
közművelődési intézmény közgyűjteményi feladatokat is ellát, az Endrődi és a Gyomai Tájház működtetésének
biztosításával.
A gyomai közművelődési intézmény intézményegységeként az önkormányzat programiroda létrehozását tervezi. Az
iroda feladata az éves rendezvényterv összeállítása, az önkormányzat nagyrendezvényeinek és nemzeti ünnepek
megszervezése, egységes arculat, városkép kialakítása. Az iroda összekötő szerepet tölt be az önkormányzati
közművelődési intézmények és az intézményi struktúrán kívüli közművelődési és turisztikai feladatokat ellátó
szervezetekkel.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a művelődési ház épületében kerül elhelyezésre a Kállai Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola. A tervek elkészültek, a megvalósításhoz pályázati forrást kíván igénybe az önkormányzat.
A „Lélekkel a Körösök mentén” turisztikai pályázat megvalósulását követően a turisztikai látványelemek
működtetését az adott településrész közművelődési intézménye biztosítja, ezáltal e látványelemek a városi
közösségi színterek szerves részévé válnak.
A gyomai városrész közművelődési intézmény megnevezésének a Kállai Ferenc Közművelődési és Szolgáltató
Intézmény elnevezést javasoljuk egyrészt Kállai Ferenc gyomai kötődése, másrészt a Művészeti Iskola épületben
való elhelyezése okán.
Dr. Szonda István intézményvezető az endrődi városrész közművelődési intézmény megnevezésének a Szent Antal
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény elnevezést javasolja, tekintettel arra, hogy Endrődön a
kulturális és oktatási intézmények az
egyház kezdeményezésével jöttek létre. További intézményi kötődés a Szent Antal Kenyérsütőház, melynek
működtetése az intézmény alapfeladatai közé tartozik országosan egyedülálló kulturális emlék.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a két intézmény elnevezéséről. A tervezet már tartalmazza az
Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint a gyomai közművelődési intézmény javasolt elnevezése Kállai Ferenc
Kulturális Központ, az endrődi közművelődési intézményé pedig Szent Antal Népház.
A koncepció készítésekor kiemelt hangsúlyt kapott a Határ Győző Városi Könyvtár optimálisabb és az olvasók
számára elérhetőbb környezetben történő elhelyezése. Az önkormányzat kezdeményezte a Fő út 230. szám alatt
lévő ingatlan állami tulajdonból történő visszavételét, amint az ingatlan tulajdonjogának rendezése megtörténik azt a
könyvtár használatba veszi.
Az önkormányzat, mint fenntartó a jövőben nagyobb szerepet kíván adni a könyvtárnak a Civil Ház, Tudásközpont
és InfoPont működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
Ezeket a feladatokat a könyvtár eddig is alapfeladatként látta el, azonban az önkormányzat a lakosság széleskörű
tájékoztatása érdekében erősíteni kívánja ezen feladatellátást.
A közművelődés terén elérni kívánt célok megfogalmazása mellett a koncepció meghatározza a célokhoz rendelt
feladatokat, eszközöket. E feladatok meghatározásával megfogalmazódnak az önkormányzat közművelődés
szereplői felé közvetített elvárásai is.
Az alábbi ütemtervben mutatjuk be a közművelődési intézmények átszervezésével kapcsolatos feladatokat:
2015. szeptemberi ülés
- közművelődési koncepció elfogadása
A koncepció elfogadásával párhuzamosan a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a muzeális
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intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 88. § e) pontja és a
20/1992.(I.28.) Kormányrendelet 1.§ (1) d) pontja alapján megkéri az illetékes minisztériumot a tervezett
közművelődési intézményrendszer átszervezésének véleményezésére. A miniszternek 30 nap áll rendelkezésére
véleményezési jogának gyakorlására.
2015. októberi ülés
- a Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása: az intézmény
székhelye nem változik, azonban az alapító okiratban az intézmény nevét meg kell határozni, valamint az új
telephelyeket és a hozzá kapcsolódó új feladatokat is hozzá kell rendelni az intézményhez.
- új közművelődési intézmény alapítása az endrődi településrész közművelődési feladatainak ellátására
- a két intézmény esetében az intézményvezetői állás betöltésére pályázat kiírása
2016. januári ülés
- az intézményvezetői pályázatok elbírálása
Az önkormányzat előtt álló feladatokból is látszik, hogy az átszervezések hatályba lépésének napja 2016. február 1.
A Határ Győző Városi Könyvtár átszervezése – székhelyének megváltozása – 2016. II. félévében várható.
Az endrődi településrészi intézmény feladat ellátása 1 fő szakmai vezetővel, 4 fő közalkalmazottal a gyomai
településrészi intézmény feladat ellátása egy fő szakmai vezetővel 6 fő közalkalmazottal valósulna meg.
Mindhárom közművelődési intézmény finanszírozása beépítésre kerül az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a közművelődési koncepció elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az ülésen elhangzott módosító
javaslatok a tervezetben átvezetésre kerültek, melyeket dőlt betűvel jeleztünk
a Képviselő-testület számára. A koncepció elfogadását követően a következő
évi rendezvényterv ismeretében szükség esetén a feladatok kibővítésre
kerülnek.
A bizottság az endrődi városrész közművelődési intézmény megnevezésének
a Szent Antal Népház megnevezést, míg a gyomai városrész közművelődési
intézmény megnevezésének a Kállai Ferenc Kulturális Központ megnevezés
javasolta.

Döntési javaslat
"Közművelődési koncepció felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város 2016-2020 évre
vonatkozó Közművelődési Koncepcióját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség
luxusát nem engedhetjük meg magunknak.
Kodály Zoltán
I. Bevezetés
I. 1. Alapfogalmak, kifejezések meghatározása
A koncepcióban a kultúra és közművelődéssel kapcsolatos fogalmakat és kifejezéseket az
alábbi értelemben használjuk:
A kultúra: (az UNESCO 1982-es párizsi határozata szerint) azoknak a különböző lelki, anyagi,
értelmi és érzelmi sajátosságoknak az összessége, amelyek egy társadalmat, vagy társadalmi
csoportot jellemeznek. A fogalom nem csak a művészeteket, a tudományokat foglalja
magába, hanem az életmódokat is, az ember alapvető jogait, az értékek, a hagyományok és
hitek rendszerét. A kultúra szerepe fontos a társadalmi integrációban, a gyakorlat
intézményesítésében és az egyének együttműködésében, az emberek személyi fejlődésében,
önállóságainak kibontakoztatásában, készségeinek, jártasságainak képességeinek és
ismereteinek gyarapodásában, az életmód minőségének fokozásában. Azt, hogy a kultúra
pozitív, vagy negatív értékei kerülnek-e túlsúlyba, mindenkor a művelődés, vagyis a kultúra
elsajátítása és alkalmazása dönti el.
Kulturális szféra fogalma a társadalmi lét a tágabb kultúra intézményesült dimenziója: Az
információk, a tudás, az ismeretek, a szellemi termékek megőrzésének, alkotásának,
terjesztésének és befogadásának speciális az anyagi termeléstől részben elkülönült
intézményes tevékenység rendszerét, a velük kapcsolatos irányítás és társadalmi folyamatokat
jelenti.
Közkultúra: A kulturális értékek létrehozásával, megőrzésével, terjesztésével és művelésével
kapcsolatos közösségi tevékenységek és javak összessége, melyeket közvetítő rendszeren
keresztül mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Magában foglalja tehát a
közművelődési alapellátás mellett a művészeti értékek megőrzését és közismertté tételét, a
nyilvános könyvtári ellátást, a muzeális értékek hozzáférésének biztosítását. A közkultúra
fejlesztéséhez közérdek kapcsolódik, mely elősegíti a különböző társadalmi csoportokban az
életesélyek javítását és versenyképességét.
Művelődés: Olyan interakció amelynek során az egyén elsajátítja a létezéshez szükséges
ismereteket, értékeket. A művelődési folyamat lehet egyéni és / vagy közösségi jellegű,
amelynek során más személyek és a közösségek visszahatnak a rendelkezésre álló
ismeretanyag tartalmára; alakítják, fejlesztik, rendszerezik annak elemeit.
Közösségi művelődés: A helyi társadalomban zajló, rendszerint intézményhez, szervezethez
kapcsolódó közművelődési folyamatok összessége. Magában foglalja az állampolgárok
öntevékenységére alapozó képzési, alkotó művelődési ismeretszerző tevékenységeket. A
lokalitás mellett meghatározó eleme az egyének aktív hozzájárulása és részvétele a
művelődési folyamatok tervezésében, célrendszerének megfogalmazásában valamint
megvalósításában.
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Közművelődés: A kulturális szféra azon ágazata ezen belül intézményrendszere, amely az
aktív közösségi művelődést és a kulturális javak, szolgáltatások közvetítését végzi. Állami,
önkormányzati és más forrásokból, általános és specifikus jogszabályok alapján működik. A
fogalom tartalma továbbá az egyének és közösségek művelődési aktivitását felkeltő, segítő
feltétel és tevékenységrendszer, amely lehetőséget nyújt az önművelésre a civil
önszerveződésre a közösségi művelődésre, az egész életen át tartó és az élet minden
dimenziójára kiterjedő művelődésre. A közművelődés így olyan ön-és társadalomfejlesztő
tevékenységrendszer, amelyben a művelődésszervezés, felnőttoktatás, kultúra közvetítés
végső célja és tartalma az életminőség javítása és a humán erőforrás fejlesztése.
Művelődésszervezés: Az egyének, a társadalmi rétegek, csoportok művelődését segítő
szakmai tevékenység. Célja, az iskolarendszeren kívül megvalósuló általános és szakmai
ismeretek átadása, a személyiség és a közösségi cselekvés fejlesztése, a rekreáció elősegítése,
az egyéni és közösségi alkotó tevékenység támogatása és fejlesztése, személyes
bemutatkozás lehetőségének megteremtése.
Közművelődési alapellátás: Az állam és az önkormányzatok által biztosított személyi,
infrastrukturális és pénzügyi feltételrendszer olyan minimuma, amely lehetővé teszi az
állampolgárok számára az aktív, közösségi művelődési tevékenység gyakorlását. Az
alapellátás része a megfelelő épület vagy helyiség együttes, a tevékenységet segítő
közművelődési szakember, a szükséges műszaki-technikai eszközök, berendezések,
felszerelések valamint a megfelelő költségvetési fedezet.
A település kulturális életét jelenti: azon művelődési tevékenységek, rendezvények,
események, folyamatok összessége, a közművelődés intézményrendszere, és egyéb
közösségi szervezetek, amelyek alkalmat kínálnak a város polgárainak az öntevékeny
művelődésre, a kulturált szórakozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére.
A közösségi színtér adott helyen rendszeresen működő intézmény-rész vagy egyéb
jogállású létesítmény (helyiség együttes, épület), mely a helyi lakosság rendszeres vagy
alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek
támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában vagy
közművelődési megállapodás alapján, erre a célra alkalmassá tett és működtetett.
Nyilvános könyvtári ellátás: a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatások és az e
szolgáltatások nyújtását elősegítő központi szolgáltatások összessége, amelyek biztosítják az
állampolgár számára az információhoz való szabad hozzáférést.

I. 2. A közművelődési koncepció jogszabályi, szakpolitikai háttere
A jogszabályi háttér áttekintését az Európai Unió kultúrára, közművelődésre vonatkozó
szabályainak áttekintésével kezdjük, majd a magyarországi szabályozás bemutatásával
helyezzük el a városunk közművelődési koncepcióját, így láttatva, hogyan illeszkedik városunk
közművelődési feladatellátása és intézményhálózata a közművelődés rendszerébe.
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Az Alapvető Jogok Chartájának Preambuluma kimondja a tagállamok kulturájának
nemzeti identitásának megőrzését, tiszteletben tartását:
Az Európai Unióról Szóló Szerződés és Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés
Egységes Szerkezetbe Foglalt Változata
A Lisszaboni szerződés kultúrához kapcsolódó részei:
„Az Unió hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és
regionális, sokszínűségét, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget. Az Unió
fellépésének célja a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása és szükség esetén
tevékenységük támogatása és kiegészítése a következő területeken:
- az európai népek kultúrája és történelme ismeretének és terjesztésének javítása;
- az európai jelentőségű kulturális örökség megőrzése és védelme;
- nem kereskedelmi jellegű kulturális cserék;
- művészeti és irodalmi alkotás, beleértve az audiovizuális szektort is.
Az Unió és a tagállamok erősítik az együttműködést harmadik országokkal és a kultúra
területén hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel, különösen az Európa Tanáccsal. Az
Unió a Szerződések egyéb rendelkezései alá tartozó tevékenysége során, különösen kultúrái
sokszínűségének tiszteletben tartása és támogatása érdekében, figyelembe veszi a kulturális
szempontokat.”
Alaptörvény
Magyarország Alaptörvénye P cikk (1) bekezdése deklarálja:
„A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai
sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet
közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való
megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
Az Alaptörvény XI. cikk (1)-(2) bekezdés deklarálja:
„(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.
(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az
ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú,
valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá
az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával
biztosítja.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 7 pontja
kimondja:
„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható, közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátási
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása”
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény meghatározza a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség
megőrzése és a közművelődési tevékenységek feltételrendszerének biztosítása érdekében az
önkormányzati feladatokat.
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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény a civil szervezeteknek a kultúra, művelődés
területén kifejtett közérdekű, illetve közhasznú tevékenysége támogatása során.
A magyar közművelődés szakpolitikai koncepciója (továbbiakban: szakpolitikai koncepció)
alapdokumentum, a szakmai fejlődés alapértékeit határozza meg, és a 2020-ig terjedő
időszak fejlesztési irányait foglalja össze.
A szakpolitikai koncepció egyik legfontosabb üzenete: mélyreható társadalmi átalakulás
elképzelhetetlen az együttműködő közösségek aktív részvétele nélkül, hiszen ez a kulcsa a
nemzeti kultúra sikerének. A közművelődést olyan személyiség-, közösség- és
társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely feltételezi a polgárok aktív részvételét,
közösségi művelődését.
A legáltalánosabb követelmény, amely érvényesül a dokumentumban: az együttműködés, az
összefogás, az értékek együtthatásának elősegítése, értékmerítés és értékteremtés, amelynek
rendező elve a minőség. A feladatokat az intézmények, a civil szervezetek és a személyes
aktivitások szoros egységében kívánja megvalósítani.
A finanszírozás területén állami és helyi szinten is a normatív támogatás szakterületi
gyakorlatának profiltisztítása mellett a feladat- és teljesítménymutatókra épülő, program- és
feladatfinanszírozásból adódó új működési rendszer valósul meg a közművelődési
intézményekben is.
Továbbra is fennmarad az önkormányzati támogatás arányához igazodó, működést segítő
érdekeltségnövelő, ösztönző rendszer, ugyanakkor a kulturális vidékfejlesztés keretében
támogatni fogják az önkormányzatok, kistérségek, szervezetek összefogását, a helyi értékek
feltárását segítő kulturális projekteket, rendezvényeket.
A szakpolitikai koncepció meghatározza a következő prioritásokat, amelyek kiemelt
támogatásra számíthatnak az elkövetkezendő években:

-

-

-

Felnőttképzés: Az intézmények az egész életen át tartó tanulás fontos színterei, s ezt
a szerepüket a jövőben szükséges lesz még inkább érvényesíteni. Várható az
esélyegyenlőtlenséget csökkentő, társadalmi kohéziót erősítő programok fejlesztése,
a közművelődési szakemberek szakmai felkészültségének javítása, tudásának
folyamatos megújítása.
Közösségi művelődés: Nem a központi kultúrpolitikai célok megvalósításaként,
hanem a helyi közösségi kezdeményezések társadalmi hálózatba fonódó nemzeti
együttműködésként látja, láttatja a művelődés komplex folyamatát, rendszerét.
Elsődleges cél a közösségek létrejöttének, megerősödésének elősegítése, ösztönzése,
szakmai-módszertani támogatása, tehát a közösségek fejlesztése, a helyi
gazdaságélénkítő, önfoglalkoztatást elősegítő sajátosságok kreatív feltárása, az
emberek társadalmi-gazdasági részvételének fokozása.
Kulturális vidékfejlesztés: A közművelődést szolgáló épített környezet megújulása
terén olyan fejlesztések szükségesek, amelyek hozzájárulnak az adott térség kulturális
hagyományainak, szellemi és természeti kincseinek gondozásához, hazai, nemzetközi
meg- és elismertetéséhez, értéktárak összeállításával, a helyi értékek tudatosításával.
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-

-

-

-

-

Növelik a térségek gazdasági, szellemi potenciálját, vonzerejét, elérik, aktivizálják a
fiatalokat.
Határon túli magyar kultúra: Az egyes magyarlakta régiók közösségei számára
kiemelt célnak tekinti az egységes értékrenden, kulturális hagyományokon és
módszereken alapuló magyar közművelődés azonosságainak bemutatását,
szereplőinek segítését, és azt, hogy eszközei, eredményei széles körben elérhetővé
váljanak.
A kulturális örökség digitalizálása: A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) a
nemzeti kultúra digitális közgyűjteményének ernyő- szervezeteként, egységes
rendszerbe foglalja a nemzeti kulturális örökség digitális tartalmait. Cél a
közművelődési intézményrendszerben MaNDA Pontok létrehozása, ahol lehetővé
válik a digitalizált nemzeti kulturális értékek elérése. A közművelődési
intézményrendszer bekapcsolódik a nemzeti kreatív és kulturális ipari
szolgáltatásokba, a szolgáltatások hazai és nemzetközi fejlesztéseibe, Kulturális
Közfoglalkoztatási Program valósulhat meg.
Ifjúsági közművelődés támogatása: A fiatalok által megfogalmazott igényeket,
problémákat kell a középpontba helyezni, figyelembe véve azokat a horizontálisan
működő nagyrendszereket, amelyek hozzájárulnak a különféle megfontolásból induló
ifjúsági művelődést és fejlesztést szolgáló törekvések eredményeinek a szinergiájához.
o a fiatalok közvetlen megszólítása, bevonása a döntéshozatalba, élő párbeszéd
folytatása, lehetővé téve, hogy az érintettek részt vegyenek az ifjúságot érintő
programok előkészítésében, megtervezésében és végrehajtásában.
o az oktatási és kulturális szakpolitikák kölcsönös egymásra épülése, törekvés a
köznevelésre fókuszáló szemlélet művelődési gyakorlatba történő
integrálására, biztosítva a hallgatók és a helyi közművelődési, kulturális
intézmények,
valamint
előadó-művészeti
szervezetek
közötti
együttműködések kialakítását
o ifjúsági közösségi terek kialakítása, a fiatalok világképéhez igazodó, korosztály
specifikus szórakozási igények kielégítése, a kulturális szakemberek
közreműködésével kidolgozott modellek, megfelelő módszerek és eszközök
alkalmazása, az ifjúság saját nyelvén történő megszólítása, úgy, hogy a
gyermekek és fiatalok a kulturális hagyományok hordozói legyenek, amelyek
összekötik őket az elmúlt nemzedékekkel.
A magyar nyelv ügye: A közművelődésnek megfelelő szerepet kell kapnia a magyar
nyelv értékeinek megőrzésében és népszerűsítésében, gazdagságának és
versenyképességének megtartásában és fejlesztésében, az újjászerveződő köznevelés
rendszeréhez igazodva, vele együttműködve kell megtalálnia az egész napos iskola
tevékenységéhez illeszthető, illetve a kötelező iskolai nevelésből kikerülő korosztályok
számára alkalmazható, anyanyelvi tudást és kompetenciákat fejlesztő programok
kidolgozásának és végrehajtásának módját.
Hagyományápolás: A hagyományápolás szakágai legtöbb esetben a kulturális
infrastruktúra bázisán működnek, de feltétlenül szükséges a civil társadalom és
szervezeteinek megszólítása és közreműködése.
o a tudományos, a közgyűjteményi, valamint a művészeti, és oktatási területtel
való szoros kapcsolattartás
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o a helyi hagyományok összegyűjtése, közkinccsé tétele és hasznosítása, a
zsűrizett, igényes, szakmailag minőséget jelentő hiteles kultúraközvetítés,
amely a folklór és tárgyi kultúra vonatkozásában egyaránt fontos.
o a Szellemi Kulturális Örökség listájára történő felterjesztés, értékeink
megőrzése, továbbéltetése
A közművelődésről szóló 25/1999. (VII. 23.) KT számú rendelet célja, hogy az
önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei
ismeretében meghatározza a település közművelődési feladatait, törekvéseit, azonnali
intézkedéseit, megalapozza közép- és hosszú távra a fejlesztés lehetőségeit.
A rendelet meghatározza az önkormányzat kiemelt közművelődési céljait, és a célok elérését
szolgáló feladatokat.

I. 3. A közművelődési koncepció elkészítésének célja, alapelvei
A közművelődési koncepció elkészítésének célja
Elsődleges cél a kultúrához való hozzáférés minél szélesebb körű biztosítása az
esélyegyenlőség növelése érdekében. Egyre jellemzőbbé válik, hogy a kultúra
„telekommunikált”, azaz elsősorban a média közvetíti, pedig ez nem pótolja a személyes és
közösségi részvételt igénylő művelődést. Általános jelenség az igények átlagos szintjéhez
képest is az anyagi kondíciók elmaradása.
A közművelődési koncepció elkészítésének célja, az Önkormányzat közművelődésfeladatellátási kereteinek megfogalmazása, a hagyományok és az eddigi tevékenységek
tapasztalatai alapján. Figyelembe kell venni a helyi társadalom művelődési igényeit, a
lakosság szocio-kulturális helyzetét, és egységes alapelvek szerint meghatározni a város által
támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, kijelölni a
prioritásokat, a szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá a jogszabályi kereteket.
Meg kell határoznunk a közművelődés szerepét Gyomaendrőd fejlődésével kapcsolatos
önkormányzati elképzelésekben, az önkormányzat érdekeltségét, szerepvállalását és
felelősségét e folyamatban. Alapvető fontosságú meghatározni, hogy melyek az
Önkormányzat kötelezően és önkéntesen vállalt közművelődési feladatai. Az
önkormányzatnak ugyanakkor támogatnia kell a kultúra finanszírozásának új, a civil
kezdeményezéseknek az eddigieknél tágabb teret biztosító, sőt azokat ösztönző formáit. A
közművelődési koncepciónak tükröznie kell a város kulturális hagyományait, a kultúra
napjainkban lejátszódó átalakulását, polgárosodását. A központi irányítás által meghatározott
elképzelések mellett, célszerű támogatni civil szférából érkező kulturális igényeket, valamint
az európai kultúrával összekötő, az integráció szempontjából meghatározó kulturális
eseményeket, kezdeményezéseket.
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:
1. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az egyenlő bánásmód
követelményeit meg kell tartani.
2. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél.
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3. A helyi önkormányzati fenntartású könyvtár, a közművelődési intézmény nem lehet
elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.
4. Mindenkinek joga, hogy:
a)
megismerhesse a kulturális örökség javait, és ezek jelentőségét a
történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai önismeret
formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a könyvtári
szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a
tömegtájékoztatás útján,
b)
igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a
közművelődési intézmények szolgáltatásait,
c)
műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa,
közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön
jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
d)
művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret,
szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
5. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy közművelődési jogairól, azok gyakorlásának helyi
lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon különösen a helyi média, sajtó útján.

II. Helyzetelemzés
II. 1. Történelmi áttekintés
Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével
jött létre. A több száz éves múltra visszatekintő települések azonos múltja, földrajzi
közelségük, a családi és gazdasági kapcsolataik ezer szállal való kötődése az egyesülés
erejében rejlő közös jövőbe vetett hit reményével és realitásával számolva lépte át a harmadik
évezred küszöbét.
Mivel az 1982-es egyesítésig a két település önálló volt, így történetüket is külön-külön kell
bemutatni.
Gyoma történelme
A név jelentésére kétféle magyarázatot ismerünk: torok, torkolat; amit az magyaráz, hogy a
Körösök összefolyásánál (azaz a torkolatnál, toroknál) helyezkedik el a település. A másik
elmélet szerint a megnevezés ősi magyar személynévi eredetű. 1332-ben említi először
hiteles adat Gama, majd 1444-ben Gyoma néven. A falu első birtokosai az iktári Bethlenek
voltak. A hódoltság ideje alatt a falu sorsa azonos volt a többi alföldi településsel: hol a török
csapatok, hol a tatár lovasok, hol a rácok pusztításait szenvedte meg a lakosság. Voltak évek,
amikor teljesen elpusztult a falu. Csak a szatmári békekötéstől figyelhető meg ismét egy lassú
benépesülési folyamat, amelyet Harruckern János György földbirtokos betelepítési akciója
gyorsított fel. Harruckern az idetelepülőknek komoly adó és egyéb kedvezményeket ajánlott
fel, és arra is figyelt, hogy egy településre csak egyfajta vallásúak kerüljenek. Így történt, hogy
Gyomára főleg reformátusok, Endrődre inkább katolikusok telepedtek le. Gyoma
újratelepülésének hivatalos dátuma: 1717. A letelepült lakosság állattartással, majd
földműveléssel foglalkozott. A település történetének fontos alakja volt Csepcsányi Tamás, aki
1830-ban németajkúakat telepített Gyomára, ugyanezen évben megszerezte a vásártartási
jogot, és szintén 1830-ban mezővárosi rangra emeltette a települést. A 19. század
legnagyobb földesura Wodianer Albert volt, aki óvodát, iskolát és templomot építtetett
Gyomának. Ennek az időszaknak a közteherviselése nagy gondot jelentett a lakosságnak.
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Példa értékű volt a település részvétele az 1848-as szabadságharcban. A jobbágyfelszabadítás
után kialakult a tanyai gazdálkodás. A foglalkoztatás szempontjából a malmoknak, az Ailerféle téglagyárnak és a később világhírűvé vált Kner nyomdának (1882-) volt jelentősége.
1858-tól már vasútja is, majd hídja is lett Gyomának, így lehetővé vált, hogy a település
intenzíven bekapcsolódjon a környék gazdasági és kulturális életébe. 1877-től járási székhely
lett a község bírósággal, ügyészséggel; vagyis a megye északi részének regionális
központjává emelkedett. A kultúrában a felekezeti elemi iskolák adták az alapot. Gyoma
létesítette a megye első óvodáját is (1841). Gazdasági iskolája, iparos tanonc iskolája
működött. Nagy mecénása volt a kultúrának a Kner család. Könyvtárat működtettek,
támogatták az iskolákat és a sportéletet, példát mutattak a városszépítésben.
Endrőd történelme
Nevét feltehetően egy Endre nevű birtokosától kapta. Az első hiteles adat, amelyben említik,
egy 1416-ban a váradi káptalan által kiadott oklevél. 1425-ben már jelentékeny településként
említik a források, ahol 33 nemes család lakik. A hódoltság idején Endrődöt is elpusztították a
törökök, a tatárok, a rácok. Az újratelepülés az l700-as évek legelején kezdődött, több
hullámban zajlott le, és az 1760-as években fejeződött be. Endrőd újratelepülésének hivatalos
dátuma: 1731. Harruckern János György földesúr katolikus vallásúakat telepített Endrődre. Ez
a tényező később döntően befolyásolta a falu sorsát. A letelepült lakosság eleinte csak a saját
szükségletére termelt. Később állatokat tenyésztettek eladásra, majd ahogy az utak javultak,
gabonafélék eladásával is kezdtek foglalkozni. Katolikusok lévén, a családok 6-8, néha még
több gyermek felnevelésére is vállalkoztak, úgyhogy a 19. század elején a környéken
egyedülálló demográfiai növekedés indult meg.( 1930-ban megközelítette a 14 000 lakost,
jelenleg még a 6000 főt sem éri el )A 19. század végére nyert létjogosultságot a tanyai
gazdálkodási forma. Ennek a családi keretek között történő gazdálkodási módnak Endrődön
nagy hagyománya lett, úgyhogy 1930-ra a lakosságnak több mint a fele tanyán élt és igen
eredményesen gazdálkodott. A kézműipar szinte minden ágában találunk hírneves
dinasztiákat. Főleg a mezőgazdaságot kiszolgáló kézműipar fejlődött: kovács, bognár,
csizmadia. A bognárok olyan kocsitípust fejlesztettek ki, amelynek egy példánya ma is látható
Ópusztaszeren. A kultúrában igen fontos szerepe volt a tanyán élő embereknek. Ebben a
tanyavilágban 11 olvasókör működött. Endrődön is volt iparostanonc iskola (1896-),
mezőgazdasági népiskola (1916-), és polgári iskolája is volt (1928-1948). A 20. század elején
szülőotthon, szegényház, járványkórház, és három gyógyszertár fémjelezte a szociális és
egészségügyet. Ebben az időben benzinkút működött, volt egy szálloda, és a megyében az
elsők között nyitotta meg Endrőd a moziját. A Népház tekintélyes épülete 1930-tól működött,
akkor még színházzal. Az Ipartestület felnőtt kórust tartott fent.
E rövid bemutatásból is látszik, hogy elődeink életében milyen fontos szerepet töltött
be a kultúra, a közművelődés.

II.2. Városunk fekvése, környezete
Gyomaendrőd az ország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös
partján található kisváros. 2013. január 1. napjával kialakult járási rendszeren belül, városunk a
Gyomaendrődi Járás központjává, székhely településévé vált.
A települést több eltérő jelentőségű útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a 46. számú
főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal fontosságát.
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A Budapesttől 160 kilométerre fekvő település elérhető autóval a 46-os főközlekedési
útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros
felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa irányból.
A város által nyújtott közszolgáltatásokra a mai napig jellemző a pluralitás, melyet azonban
sok esetben fenn kíván tartani az önkormányzat, így biztosítva azt, hogy a városban élők
számára könnyen hozzáférhetőek legyenek a különböző közszolgáltatások.

II. 3. Demográfiai adatok
A lakosság száma 2015. január 1. napján 13.950 fő. A helyi népesség döntő
többsége magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb)
nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a roma etnikumhoz tartozók. A roma
közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló nemzetiségi önkormányzattal.

Demográfiai adatok tárgyév január 1-jén:

Év

Lakosság-szám
(állandó)

1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010
2011
2012
2013
2014

16.045
15.900
15.600
15.523
15.540
15.399
15.321
15.237
15.144
14.972
14.777
14.625
14.479
14.331
14.207
14.081

A lakosságszám folyamatos csökkenést mutat városunkban, és így jelentős problémaként
jelentkezik a lakosság elöregedése, melyet felerősít az is, hogy a településünknek rossz a
lakosságmegtartó ereje. Hatalmas a nagyvárosok és a külföld elszívó hatása, amit még
felerősít a munkahelyek csekély száma városunkban és környékén.
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Állandó népesség korcsoportos bontásban (KSH adat: 2007. 01. 01. és 2015.01.01.)
0-2

2007. 01. 01.
2008. 01. 01.
2009. 01. 01.
2010. 01. 01.
2011. 01. 01.
2012. 01. 01.
2013. 01. 01.
2014. 01. 01.
2015. 01. 01.

3-5

6-13

14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X

407
441 1121 738 7727 1104 1652 1214 740
367
425 1125 710 7601 1126 1670 1185 763
343
424 1081 697 7455 1168 1672 1199 738
335
409 1093 655 7277 1178 1635 1189 617
316
373 1090 629 7210 1179 1743 1212 724
285
343 1107 590 7101 1190 1782 1201 732
278
340 1097 550 7020 1154 1834 1206 728
291
320 1065 539 6944 1087 1876 1215 744
329
295 1075 505 6832 1030 1949 1217 718
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – állandó lakosságszám alapján

Külterületi
lakosok száma
(összlakosságból)
1057
1063
1138
1170
1212
1171
1140
1148
1157

A korcsoportos bontás is igazolja, hogy egyre kevesebben születnek, és maradnak itt
Gyomaendrődön, mely hosszú távon súlyos demográfiai következményekkel fenyeget.
A közművelődési koncepciónak is egyik célja kell, hogy legyen egy olyan kulturális élet
kialakítása, mely vonzóbbá teszi fiataljaink számára városunkat. Természetesen ezt a
közművelődési koncepció önmagában nem képes megoldani, de összehangolt
településfejlesztési koncepcióval, melyben a közművelődés szerepe is tisztázott, az
elvándorlási folyamat lassítható.

II. 4. Értékeink
Gyomaendrőd egy pezsgő hangulatú alföldi kisváros Magyarország délkeleti részén.
Az országban egyedülálló természeti és kulturális értékeinek köszönhetően egyre több turista
keresi fel nyaranta a Békés megyei települést. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert
Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízi sportok
kedvelőinek paradicsoma, hanem híres gyógyvizének köszönhetően a gyógyulást keresők
kedvelt úti célja is.
Az országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos
hangulatú alföldi tájat, halakkal teli holtágakat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt
nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág található. A festői partszakaszokkal, füzesekkel
kísért holtágak fürdésre, horgászatra és vízi sportokra csábítják a látogatókat. A romantikus
ártéri erdők, ligetek, vízpartok valódi pihenést kínálnak a természetkedvelő turistáknak.
Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem gazdag kulturális értékeivel is
büszkélkedhet, ilyen megőrzendő értéket képviselnek és közvetítenek a városban működő
amatőr művészeti csoportok, melyek működésének segítése, támogatása fontos
önkormányzati cél és feladat. Több évtizedes hagyományra tekint vissza a néptánc, társastánc
és színművészet kultúrájának ápolása.
A hagyományok ápolása és átadása mellett jelentős tevékenységük a művészeti nevelés,
melynek célja, hogy a meghatározott valóságismereti és gondolati tartalmak közvetítésével a
tanulókban olyan szintű esztétikai igény és érzék kifejlesztése, amely a személyiségnek belső
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tartást, biztonságot ad. Fedezzék fel magukban azt a művészi alkotótevékenységet, amelyet
irányítás nélkül is tudnak végezni, úgy, hogy az örömet is okozzon számukra.

II. 5. SWOT-analízis
A közművelődési tevékenységhez kapcsolódó erősségeket és gyengeségeket illetve az
intézményeket körülvevő külső környezet által indukált lehetőségeket és veszélyeket elemzi
az alábbi táblázat:
Erősségek
Gyengeségek
 Nincsenek általánosan elfogadott célok,
 Sok a közművelődési célú civil szervezet
elképzelések.
 Van együttműködés a szervezetek és az
 Bizonyos területeken nem megfelelő az
intézmények között.
intézmények közötti kommunikáció.
 A kultúraközvetítő funkció, az informális
tanulás tudományos megalapozottsága  A megfelelő technikai feltételek és
eszközök nem állnak rendelkezésre.
kiemelkedő helyzeti előnyt jelent.
 Nincs
megfelelő
összhang
a
 Változatos, színes rendezvények
rendezvények szervezésekor
 Hagyományőrzés, hagyományápolás
 Nem rendszerezett a PR, a reklám
 Magas színvonalú művészeti csoportok
 Anyagi források hiánya
 Kulturális sokszínűség
 Turisztikai kisvállalkozások hiánya
 Testvérvárosi kapcsolatok
 Szakmai együttműködés hiánya
 Összefogás hiánya
 A közösségi színterek egyre romló
állapota
Lehetőségek
Veszélyek
 A
természeti
különlegességek  Anyagi, és ebből adódóan emberi
erőforrások hiánya
kihasználása
 A
lakosság
anyagi
lehetőségei,
 Pályázatok által forrás teremtése
munkanélküliség, szegénység
 A tudásalapú társadalom megkívánja a
szerkezet
negatív
közművelődés
kiszélesítését
és
a  Demográfiai
folyamatai ( elvándorlás, elöregedés)
szélesebb
körű
intézményi
 Érdektelenség, közömbösség a kultúra
szerepvállalást.
iránt.
 Történelmi
múltunkból
adódóan
kulturális örökségünk nemcsak a nemzeti,  A kulturáltsági igény, szükségletek
közötti nagy különbségek
hanem a regionális kultúrának is része.
kulturális
piac
tisztázatlan
 Az LLL (élethosszig tartó tanulás) fontos  A
versenyfeltételei.
eleme az önművelés, amely nagyrészt az
informális- nonformális tanulás által  Nem megfelelő jogszabályi környezet.
 A
környező
települések
valósul meg.
rendezvényeinek elszívó hatása
 Nemzetközi kapcsolatok bővítése
 Országos
alkotótáborok
rendezése,  Elmaradó infrastrukturális fejlesztések
művésztelep életre hívása
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III. A közművelődési színtér bemutatása
A meglévő közművelődési intézményrendszer fenntartása gyakran ütközik nehézségekbe. A
város célja, hogy a kulturális kínálat sokszínűségének biztosításával, annak a kulturális
turizmusba való beépítésével az ágazatot jobban bevonja a jövedelemtermelő tevékenységek
körébe annak érdekében, hogy az intézményrendszer és a hagyományos városi rendezvények
a jövőben is megmaradhassanak, netán gyarapodhassanak. A turizmus és a közművelődés
szorosan összefügg egymással. Ezeken a területeken akkor lehetünk versenyképesek helyi
szinten is, ha a város közösségi színtereit, intézményi struktúráját a helyi sajátosságok
figyelembevételével átszervezzük. Cél, hogy egységes kínálatot, információs rendszert
biztosítunk az ide érkezőknek. Ez valódi érték és élmény kínálatot jelenthet, melynek
megvalósításához szükség van a jelenlegi közművelődési feladatokat ellátó intézményi
struktúra átgondolására, átszervezésére.
Az intézményi rendszer átalakítása során figyelembe kell venni a két településrész
hagyományait, sajátosságait ezért mindkét településrészen önálló intézmény látja el a
közművelődési feladatokat. Az intézmények gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan
működő költségvetési szervként látják el feladatukat. Az endrődi részen a közművelődési
intézmény közgyűjteményi feladatokat is ellát, az Endrődi és a Gyomai Tájház
működtetésének biztosításával.
A gyomai közművelődési intézmény intézményegységeként az önkormányzat programiroda
létrehozását tervezi. Az iroda feladata az éves rendezvényterv összeállítása, az önkormányzat
nagyrendezvényeinek és nemzeti ünnepek megszervezése, egységes arculat, városkép
kialakítása. Az iroda összekötő szerepet tölt be az önkormányzati közművelődési
intézmények és az intézményi struktúrán kívüli közművelődési és turisztikai feladatokat ellátó
szervezetekkel.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a művelődési ház épületében kerül elhelyezésre a
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. A tervek elkészültek, a megvalósításhoz pályázati
forrást kíván igénybe az önkormányzat.
A „Lélekkel a Körösök mentén” turisztikai pályázat megvalósulását követően a turisztikai
látványelemek működtetését az adott településrész közművelődési intézménye biztosítja,
ezáltal e látványelemek a városi közösségi színterek szerves részévé válnak.
A koncepció készítésekor kiemelt hangsúlyt kapott a Határ Győző Városi Könyvtár
optimálisabb és az olvasók számára elérhetőbb környezetben történő elhelyezése. Az
önkormányzat kezdeményezte a Fő út 230. szám alatt lévő ingatlan visszavételét, amint az
ingatlan tulajdonjogának rendezése megtörténik a könyvtár használatba veszi.
Az önkormányzat, mint fenntartó a jövőben nagyobb szerepet kíván adni a könyvtárnak a
civil ház, tudásközpont és info pont működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
Ezeket a feladatokat a könyvtár eddig is alapfeladatként látta el, azonban az önkormányzat a
lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében erősíteni kívánja ezen feladatellátást.

III.1. Önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények
A közművelődési feladatok ellátását 2016. első félévétől az alábbi három önkormányzati
fenntartású intézmény biztosítja:
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1. Gyomai településrész önkormányzati fenntartású közművelődési intézménye
Megnevezése: Kállai Ferenc Kulturális Központ
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 9.
A székhelyen ellátott feladatok:
- Művelődési Ház
o Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális
műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése.
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
- Programiroda
o Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
szervezése
o Kiadói tevékenység – folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Telephelyek:
- Körös Látogatóközpont (5500 Gyomaendrőd, Jókai M. u. 6.)
o Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
- Tanösvény (Gyomaendrőd, Erzsébet liget)
o Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
- Víziszínpad
o Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
2. Endrődi településrész önkormányzati fenntartású közművelődési intézménye
Megnevezése: Szent Antal Népház
Székhelye: 5502, Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
Székhelyen ellátott feladatok:
- Endrődi Népház
o Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális
műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése.
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
o A Határ Győző Városi Könyvtár gyomai településrészre való áthelyezését
követően az endrődi településrészen könyvtári feladat biztosítása „letéti
állomány”
Telephelyek:
-Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
o Közgyűjteményi feladatok ellátása
o Múzeumi tevékenység
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
-Gyomai Tájház és Alkotóház
o Közgyűjteményi feladatok ellátása
o Múzeumi tevékenység
o Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális
műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése.
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
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-Szent Antal Zarándokház
o Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
o Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
-Szent Antal Kenyérsütőház
o Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
-Bárka Látogatóközpont
o Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
o Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
3. Határ Győző Városi Könyvtár
A könyvtár áthelyezésére az 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alá az ingatlan
tulajdonjogának rendezését követően kerül sor.
Így mindkét településrészen az olvasókhoz közel biztosított lesz a könyvtári feladat
ellátása.
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény meghatározza a nyilvános könyvtár alapfeladatait. Az
alapfeladatok körébe tartozik a civil ház (közösség színtér), tudásközpont, info pont
működtetése.

III.2. Intézményi struktúrán kívüli közművelődési feladatot ellátó szervezetek:
1. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményiért alapító okirata szerint
támogatást nyújt színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához.
Alapfeladatai körébe tartozik:
- A Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. sz. alatti ingatlan állagának megőrzése, bővítése,
Szakmai feladatként más intézmény feladatkörébe kerül át:
- Corini és a Vidovszky gyűjtemény, valamint a Vidovszky emlékszoba tárgyainak
elhelyezése, ezek állandó gyarapítása, állagmegóvása, és folyamatos kiállítása,
- Gyomaendrőd Város képzőművészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése,
és kiállításainak biztosítása, különös tekintettel a gyomai és endrődi származású
művészek alkotásaira, illetve Gyomaendrődhöz kapcsolódó művészek alkotásaira.
- más képzőművészethez kapcsolódó helytörténeti dokumentumok őrzése,
kiállítása, valamint időszaki kiállítások rendezése.

2. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány által működtetett Rózsahegyi Ház
(IKSZT)
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Az IKSZT alapvető feladata, hogy a programok és szolgáltatások bevezetésével a
településrészt kimozdítsa az elkülönülésből,az itt élő lakosság hátrányait kompenzálja,
az esélyegyenlőséget előmozdítsa valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez
hozzájáruljon és mindenki számára elérhető közösségi színtérré váljon
3. Touriform iroda
A jelenleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület között érvényben lévő megállapodás alapján az irodát
a GYÜSZTE működteti.
4. Kner Nyomdaipari Múzeum
A Kner Nyomdaipari Múzeum - Magyarország egyetlen nyomdaipari múzeuma - 1970
óta működik Kner Imre egykori lakóházában, mely 1925-ben épült Kozma Lajos építészgrafikus tervei alapján, népies barokk stílusban. A múzeum kiállítása bemutatja a Kner
család tagjainak munkásságát és a Kner Nyomda történetét az 1882-es alapítástól
napjainkig.
A Múzeum időszakos nyitva tartásához az önkormányzat évente támogatást biztosít.
5. Motormúzeum
A Múzeum időszakos nyitva tartásához – május 1-től szeptember 30-ig – az
önkormányzat biztosítja a tárgyi, személyi és anyagi feltételeket.

III.3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által létesített alapok
Gyomaendrőd Város Önkormányzat jelenleg a sport, civil, idegenforgalmi, valamint a
környezetvédelmi alapot működteti a civil szervezetek támogatásának biztosításához. A civil
alap jelenleg meghívásos rendszerű.
Az önkormányzati támogatás mértéke függ az adott évben megvalósítandó célok
költségeitől.

III.4. Testvérvárosi kapcsolatok
Gyomaendrőd Város testvérvárosi kapcsolatainak kiépítése több mint húsz éves múltra tekint
vissza.
Nagyenyed (Románia)
1993.
Schöneck (Németország)
2003.
Pilzno (Lengyelország)
2004.
Vrútky (Szlovákia)
2008.
A testvérvárosi együttműködés során az önkormányzat célja a kulturális kapcsolatos
kiterjesztése.

III.5. Gyomaendrődiek Világtalálkozója
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2009. márciusában negyedik alkalommal került sor a Gyomaendrődiek
Világtalálkozójára. Mintegy 200 városunkból elszármazott, de szívében gyomaendrődi polgár
látogat el örömmel és nosztalgiával a háromévente megrendezésre kerülő program
keretében városunkba. Számos kulturális program mellett – komolyzenei hangversenyek,
képzőművészeti kiállítások – az iskolák tanulói mutatják meg, hogy hogyan is élünk a
jelenben, városunkban. A találkozón természetesen lehetőség van bensőséges hangulatú
baráti beszélgetésekre is az elszármazott és a gyomaendrődi emberek között. E program
megrendezésével városunk múltját és jelenét kívánjuk összekapcsolni és erősíteni.
Célunk, hogy minél többen kísérjék figyelemmel városunk kulturális életét, mind jobban
megismerjék a város természeti kincseit.

IV. A közművelődési koncepcióval szemben támasztott elvárások, a koncepció

céljai, a célok eléréséhez tervezett feladatok
IV. 1. Közművelődési koncepcióval szembeni elvárások
A közművelődési koncepciónak illeszkednie kell az általános településfejlesztési
koncepcióhoz. Az elvárásokban azokat az általános területeket nevezzük meg, melyek
fejlesztésében a közművelődésnek szerepet kell vállalnia:
 A város polgárai számára sokszínű közművelődés biztosítása, melynek segítségével a
mára már ellaposodott kulturális élet fellendülne
 A helyi ifjúság nevelésében fontos szerepet vállaljanak a közművelődési intézmények
és civil szervezetek
 Az élethosszig tanulás folyamatában a város közösségi színterei hatékony részt
vállaljanak
 A helyi és európai kulturális hagyományok ápolása, megismertetése a város lakóival
 A Gyomaendrődről elszármazott polgárok szívesen látogassák szülővárosukat, vigyék
hírnevét ismerőseik körében
 Az idelátogató turisták számára tegyük vonzóbbá, csalogatóbbá városunkat,
biztosítsunk számukra kulturális szórakozási lehetőséget
 Újraéledjenek a néphagyományok, népszokások és öröklődjenek a felnövekvő ifjúság
körében
 A település negatív demográfiai folyamatainak lelassítása, a város lakosságmegtartó
szerepének növelése
 A hagyományőrzés mellett épp olyan fontos a hagyományteremtés, amely a
lakosság, különösen a fiatalok kötődését legalább ugyanolyan szinten képes erősíteni.
A megfogalmazott elvárások csak együtt értelmezhetők, hiszen a hagyományőrzés
erősítésével nő a polgárok városhoz való kötődése, ugyanakkor vonzóbbá tehetjük
településünket a turisták, az elszármazottak számára.

IV.2. A közművelődési koncepció céljai
 a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
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az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési
kezdeményezéseinek segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
gazdagítása,
a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom
fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése, a helyi
társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a
lokálpatriotizmus, a "gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése, a település,
környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása,
az etnikai, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a
kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése,
az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök,
műhelyek alkotó táborok segítése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség
biztosítása,
a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté
tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a
testvérváros kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus
támogatása,
a munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő,
képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, a humánerőforrás fejlesztése.

IV. 3. Célkitűzések, a célokhoz rendelt feladatok
A közművelődés területén elérni kívánt célok megfogalmazása mellett meg kell
határozni a célokhoz rendelt feladatokat, eszközöket. E feladatok meghatározásával
megfogalmazódnak az önkormányzat közművelődés szereplői felé közvetített elvárásai is.
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Célkitűzések:

A közösségi művelődéshez illetve a város hagyományainak ápolásához méltó, esztétikus környezet és
infrastruktúra biztosítása, ennek lehetőség szerinti folyamatos fejlesztése.

.

A saját fenntartású intézmények működtetése, a szakmai szolgáltatás folyamatos fejlesztése.
A feladatvállalás anyagi hátterének biztosítása az önkormányzat költségvetési keretén belül, lehetőség szerint.

Feladat

2015-ben
végzett
tevékenység

Folyamatosan
vizsgálja
a
közművelődési Költségvetés
intézményrendszer
költséghatékonyabb elkészítésekor
működtetésének módját, e körben a meglévő
intézményrendszert nem tekinti merev struktúrának
Fokozatosan
törekedni
kell
a
közművelődési eseti
tevékenységet támogató szponzori kör szélesítésére.

Pályázati
források
megkeresésével
infrastruktúra fejlesztése

a

meglévő folyamatos
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2020-ban elvárt Felelős
tevékenység

határidő

Szerepvállalás

Folyamatos
tevékenység

Polgármester
Pénzügyi
Osztály

folyamatos

anyagi :
önkormányzat

Átgondolt ne
csak egy-egy
rendezvényhez
kapcsolódjon
folyamatos

polgármester

folyamatos

anyagi
szponzori kör

Pályázatírók

folyamatos

Önkormányzat
anyagi szerepvállalásának
csökkentése
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Célkitűzések:

Annak a kulturális sokszínűségnek a megőrzése, amely önmagában is érték.
Hagyományőrzés, hagyományápolás, hagyományteremtés gyomaendrődi tradíciók megőrzése és átadása
A helyi társadalom közösségeinek szintér biztosítása

Feladat

2015-ben
végzett
tevékenység

Gyomaendrődiek Világtalálkozóját Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
a
település
civil
szervezeteinek közreműködésével az egyesülés
illetve a várossá válás évfordulóihoz ( 5-10 évente)
kötve megrendezi.

Földrajzi környezetünk és történelmi-kulturális
hagyományaink okán fontos feladat a környezeti
kultúra, természetvédelem segítése, valamint a Pályázat alapján
meglévő környezeti értékekkel való gazdálkodás támogatott
szemléletváltása,
a
tulajdonosi
szemlélet tevékenységek
kialakítása, a közművelődés eszközeivel versenyek,
hagyományőrző
táborok
megrendezésének támogatása – önkormányzati
alapokra benyújtott pályázatoknál előnyt élveznek

2020-ban elvárt Felelős
tevékenység

határidő

Szerepvállalás

Jobban be kell
vonni a civil
szervezeteket a
találkozó
megszervezésébe

Polgármester
Programiroda
Civil szervezetek

A találkozó
időpontja előtt
fél évvel
A találkozó
évében a
költségek
megtervezése

Anyagi és
szervezési –
Önkormányzatok
- Programiroda
-civil szervezetek

Prioritáson
alapuló
rendszeres
támogatás

Polgármester
Közigazgatási
Osztály

folyamatos

anyagi :
önkormányzat

21

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Célkitűzések.

-A helyi társadalom közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek
védelmének erősítése, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztése.
-A közművelődési feladatokat ellátó intézmények egymás közötti, és az önkormányzat felé irányuló
kommunikációjának hatékonyabbá tétele, az együttműködés feltételeinek erősítése.
-A közművelődési feladatok ellátása során folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a civil szervezetekkel, a
kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokkal, az egyházi szervekkel, a helyi médiával, az egyéni
és helyi közösségi kezdeményezésekkel.
-A lakosság közművelődési tájékoztatása és közművelődési képviseletének elősegítése.

Feladat

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1997. évi
CXL.
számú
törvényben
meghatározott
közművelődési, helyi és járási székhely az
önkormányzati
fenntartású
közművelődési
intézményekkel és intézményi struktúrán kívüli
közművelődési feladatot ellátó szervezetekkel
tervezi megvalósítani.
A városi közművelődési program végrehajtásában a
polgármester koordinálásával a programiroda
együttműködik: az önkormányzati fenntartású
közművelődési intézményekkel és intézményi
struktúrán kívüli közművelődési feladatot ellátó
szervezetekkel.

2015-ben
végzett
tevékenység
Elsősorban
rendezvényekhez
kötött,
nem
rendszeres
együttműködés

2020-ban elvárt Felelős
tevékenység

határidő

Szerepvállalás

Polgármester
Éves
rendezvényterv Programiroda
alapján
való
együttműködés
megvalósítása

minden
év
októbere
a
következő
évi
rendezvényterv
összeállítása

Anyagi
és
szervezési:
–
önkormányzat,
Programiroda

Elsősorban
rendezvényekhez
kötött,
nem
rendszeres
együttműködés

Polgármester
Éves
rendezvényterv Programiroda
alapján
való
együttműködés
megvalósítása

minden
év
októbere
a
következő
évi
rendezvényterv
összeállítása

Anyagi
és
szervezési:
–
önkormányzat,
Programiroda
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körű
Minden év október 20-ig meg kell határozni Nem elég széles Teljes
az egyeztetésen
Gyomaendrőd Város következő évi programját (éves körű
alapuló,
egyeztetés
rendezvényterv).
összehangolt
programterv
Gyomaendrődi
Hírmondó
megjelenésének Folyamatos
Folyamatos
támogatása. Gyomaendrőd Város lakói hiteles megjelentetés,
megjelentetés,
tájékoztatása a város mindennapjairól, így a színvonalas
színvonalas
kulturális és közművelődési hírekről.
szakmai munka szakmai munka
Gyomaendrődi Közös Digitális Archívum létrehozása
Működő
adatbázis
fenntartása

23

Polgármester
Programiroda

Minden
év Anyagi
és
október 20-a
szervezési:
–
önkormányzat,
Programiroda

Polgármester
Szerkesztőség
Kiadó

Folyamatos

anyagi
:
önkormányzat

Határ
Győző 2019. december Feladat
Városi Könyvtár 31.
végrehajtása a
Határ
Győző
Város Könyvtár,
anyagi,
önkormányzat
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Célkitűzés:
Feladat

A város vonzóbbá tétele a turisták számára –turisztikai, idegenforgalmi célok megvalósítása

2015-ben
végzett
tevékenység
Fontos
közművelődési
feladat
az eseti
idegenforgalmi
és
a
turisztikai
célok
megvalósításában való részvétel. Itt önmagában
is
fontos
szerepe
van
az
amatőr
művészegyütteseknek. A már kialakult, bevált
formákat megtartva tovább kell fejleszteni az
együttműködést a turisztikai szervezetekkel
gazdagítva a már meglévő idegenforgalmi
célzatú, úgynevezett nagyrendezvényeket.
jellegű
A kulturális turizmus elősegítése érdekében Eseti
kiemelt fontosságú a visszatérő és folyamatos rendezvények
rendezvények meghonosítása.
Gyomaendrőd amatőr művészeti csoportjainak
segítségével
bővíteni
szükséges
az
idegenforgalmi szezonban a műsorok számát.
(Pl. zenélő udvarok, utcazenélések, stb.)

2020-ban elvárt
tevékenység

határidő

Szerepvállalás

Az
éves Polgármester
Programiroda
rendezvényterv
alapján megszervezett
rendszeres
együttműködés

Folyamatos,
minden
év
október az éves
rendezvényterv
elfogadása

Anyagi
és
szervezési:
–
önkormányzat,
Programiroda

Rendszeres
Polgármester
programok biztosítása Programiroda

Folyamatos,
minden
év
október az éves
rendezvényterv
elfogadása

Anyagi
és
szervezési:
–
önkormányzat,
Programiroda
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V. Záradék
Hatálybalépés
A közművelődési koncepció Gyomaendrőd Város Önkormányzat
testületének elfogadása után 2015. ………... napján lép hatályba.

Képviselő-

Elfogadás-jóváhagyás
A közművelődési koncepció a Képviselő-testület ../2015. (…..)Gye Kt. számú
határozatával került elfogadásra.
Hatályosság
A közművelődési koncepció időbeli hatálya a 2020…………napjáig tart.
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi
Terve
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségeire
és az európai közösségi jog vívmányaira, megalkotta „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvényt [továbbiakban: Ebktv]. Az Ebktv 63.§ (4) bekezdése értelmében az
ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyek
kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni.
Magyarország Alaptörvénye XV. cikke kimondja, hogy Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti
vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. A
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különös tekintettel a nők, mélyszegénységben élők, negyven év felettiek,
roma identitásúak, fogyatékkal élő személyek, családos munkavállalók, gyerekek és idősek csoportjára.
Az 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. A település rendelkezik – a
jogszabályoknak megfelelően – Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, melyet a 323/2013. (VI. 27.) Gye. Kt.
határozatával fogadott el. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát a Képviselő-testület a 336/2015. (VI.
25.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá.
Az Önkormányzat a 2012. évben benyújtott „Lélekkel a Körösök mentén”- Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében című, DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító számú projekt benyújtásakor is vállalta
horizontális esélyegyenlőségi szempontként, hogy a projekt megvalósítása esetén elkészíti a projektgazda
foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervét.
A foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalra készült.
Az elkészített esélyegyenlőségi terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a 2015-2017 évi Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Bizottság
jóváhagyását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve"
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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015-2017. évi Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 24.
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Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Hoffmanné Szabó Gabriella
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú
személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet
biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy
az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az
Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségeire és az
európai közösségi jog vívmányaira megalkotta „Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt [továbbiakban: Ebktv].
Magyarország Alaptörvénye XV. cikke kimondja, hogy Magyarország az alapvető jogokat
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem fogyatékosság,
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti. A törvény érintettjei: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
különös tekintettel a nők, mélyszegénységben élők, negyven év felettiek, roma
identitásúak, fogyatékkal élő személyek, családos munkavállalók, gyerekek és idősek
csoportjára.
Az Ebktv 63.§ (4) bekezdése értelmében az ötven főnél több személyt foglalkoztató
költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek
esélyegyenlőségi tervet elfogadni.

2

ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK
A Hivatal az alábbi irányelvek, etikai elvek betartására törekszik:
A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód:
A hivatal a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a köztisztviselők,
ügykezelők, munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerőfelvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a
továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és
egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók
bárminemű, különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk,
származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, stb. miatti diszkriminációra. Ez alól
kivétel a foglalkoztatás jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő,
szükséges megkülönböztetés esetei.
Kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi hovatartozása,
családi vagy egészségügyi állapota miatt bekövetkezett közvetlen és közvetett
megkülönböztetés megelőzésére, megszüntetésére.
Az emberi méltóság tiszteletben tartása:
A hivatal a foglalkoztatás során tiszteletben tarja a munkavállalók emberi értékeit,
méltóságát, egyediségét. A hivatal a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve,
azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi
légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és
megerősítéséhez hozzájárulnak.
Partneri kapcsolat, együttműködés:
A hivatal a foglalkozatási viszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére
törekszik. Ennek érdekében átlátható kinevezéseket és szerződéses jogviszonyokat alakít
ki, szem előtt tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását, rendezi és alakítja a
partneri, együttműködési viszonyokat, mind horizontális, mind vertikális irányokban
egyaránt. A Hivatal elismeri és támogatja azon, a szakmai együttműködéseken túl
mutató, adott esetben informális lehetőségek létjogosultságát és kialakítását is, amelyek
egyértelműen kihatással lehetnek a szakmai-partneri együttműködésekre, azok
fejlődésére (pl.: informális találkozók, a közszolgálati jogviszonyhoz kötődő közösségi
formák ösztönzése, és egyéb – akár önszerveződő – kirándulások, kihelyezett
munkaértekezletek, sporttevékenység ösztönzése, segítése, stb.
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Társadalmi szolidaritás:
A foglalkoztatás, vagy társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemű,
nemzetiségű, családi vagy egészségügyi állapotú munkavállaló sem értékesebb a
társadalom számára a másiknál. Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás
erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és
érvényesülési lehetőségeit.
Méltányosság és rugalmas elbánás:
A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező
egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során.
A hivatal olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek
elősegítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.
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II. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV
ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
A munkáltató alapvető érdeke, hogy olyan esélyegyenlőségi tervet fogadjon el, amelyet
a Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) dolgozói magukénak éreznek, a
benne foglalt intézkedéseket, programokat elfogadják, támogatják. A Hivatalnál az
esélyegyenlőségi referensi feladatokat is végző köztisztviselő feladatkörébe került az
esélyegyenlőségi terv előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
A Hivatal az elkészített tervet minden dolgozója számára nyilvánossá teszi. A tervben
megfogalmazottakról tájékoztatást ad az apparátusnak, az apparátus pedig átvételi
elismervény aláírásával igazolja, hogy a tervben foglaltakat megismerte. Az éves
esélyegyenlőségi terv végrehajtásáról az alkalmazottak az év végi Munkaértekezlet
keretei között kapnak tájékoztatást.
Az esélyegyenlőségi terv aktualizálását minden évben el kell végezni. A Tervben foglaltak
végrehajtása folyamatos.

Az esélyegyenlőségi terv hatálya
Személyi hatály
Az esélyegyenlőségi terv személyi hatálya kiterjed a Közös Önkormányzati
Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőkre, illetve a
munkaviszonyban álló ügykezelőkre.
Időbeli hatály
Az esélyegyenlőségi terv időbeli hatálya 2015. május 1. – 2015. december 31. A
munkáltató
dönthet
az
esélyegyenlőségi
terv
időbeli
hatályának
meghosszabbításáról, az intézkedések szükség szerinti módosításáról,
kiegészítéséről. Az esélyegyenlőségi tervet minden évben aktualizálni szükséges.
Tárgyi hatály
Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatalnál
foglalkoztatási jogviszonyban lévő hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok
meghatározását, illetve a helyzetük javítását szolgáló, az adott évekre
megfogalmazott konkrét célokat, feladatokat és az azok megvalósításához
szükséges eszközöket.
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Helyzetfelmérés, a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok
meghatározása
A helyzetfelmérés célja az egyes célcsoportokba tartozók arányának, illetve az
érdekükben alkalmazott, az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló alapvető intézkedések,
eszközök meghatározása. A Hivatal az alábbi társadalmi csoportokat definiálta: (A
meghatározásra került csoportok között előfordulhatnak átfedések, a csoportok
felsorolása nem jelent rangsort.)
1. nők
2. pályakezdők
3. 50 évnél idősebb munkavállalók / nyugdíj előtt állók
4. két vagy több kiskorú gyermeket nevelő, illetőleg gyermekét egyedül nevelő
munkavállalók, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevelő munkavállalók
5. fogyatékkal élők
6. romák*
* Roma identitású személyekkel kapcsolatos nyilvántartás jelenleg Hivatalunk
vonatkozásában nincs, tekintettel arra, hogy ezt csak önkéntes írásbeli nyilatkozat
alapján lehet lefektetni. A Hivatal tekintetében, roma célcsoporttal, e vonatkozású
önkéntes igény felmerüléséig nem számolunk.
52 fő
42 fő
10 fő

Munkavállalók összesen:
ebből nő:
ebből férfi:
Hátrányos helyzetű
csoport
nők
pályakezdő
50 évesnél idősebb
nyugdíj előtt álló
2 vagy több kiskorú
gyermeket nevelő
gyermeküket
egyedül nevelő
fogyatékkal élők
romák

létszám

42
7
17
11
12

nemek szerint
nő
férfi
42
0
7
0
13
4
8
3
10
2

Megoszlás
település szerint
Gyomaendrőd Csárdaszállás
36
3
6
0
17
3
7
3
12
0

Hunya
3
1
1
1
0

3

3

0

3

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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A helyzetfelmérés adatai 2015. július 20-i állapotokat tükrözik.
Fogalmak az esélyegyenlőségi terv vonatkozásában:
- pályakezdő az a munkavállaló, aki még nem töltötte be 30. életévét, és az első
munkaviszonyának létesítésétől még nem telt el 5 év.
- nyugdíj előtt álló az a munkavállaló, aki már betöltötte 55. életévét és nem
nyugdíjas munkavállaló, illetve nem nyugállományban lévő.
A szervezetnél jelenleg 49 fő dolgozik határozatlan, 3 fő határozott idejű kinevezéssel,
míg a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 0 fő.
A Közös Önkormányzati Hivatalban a munkavállalók 81 %-a nő (42 fő).
A vezető beosztású 7 fő, ebből 3 fő nő (43%) és 2 fő (28,5%) 50 év feletti.
A dolgozói létszámból 32,7 % az 50 év feletti dolgozók aránya (17 fő).
Pályakezdő határozatlan idejű munkajogviszony keretében foglalkoztatott dolgozó 7 fő.
A hivatalban a fogyatékkal élő munkavállalók száma 0 fő.
A végzettségeket tekintve megállapítható, hogy 29 fő felsőfokú, 22 fő középfokú
végzettséggel rendelkezik és 1 főnek nincs középfokú végzettsége.
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül 6 fő 50 éven túli.
Két, vagy több kiskorú gyermeket nevelő 19 fő, gyermeküket egyedül nevelő
munkavállalók száma 2 fő.
Nyugdíjba vonulók száma 2013-2017 között:
Öregségi és előrehozott nyugdíjba összesen 11 fő ment/megy el.
Továbbképzések:
A törvényi előírásoknak megfelelően a kötelező alapvizsgákat valamennyi köztisztviselő
sikeresen letette. 2015. évben 8 fő tesz alapvizsgát, 2 fő tesz szakvizsgát.
A továbbképzésekhez munkaidő-kedvezményt biztosít a hivatal a dolgozóinak.
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III. AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD BETARTÁSA, ÉS AZ
ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSE A MUNKAÜGYI
FOLYAMATOK TERÉN
A Polgármester elkötelezett az esélyegyenlőség betartása, valamint betartatása mellett.
A Hivatal vezetősége az esélyegyenlőségi terv megalkotásával deklarálta az
esélyegyenlőség fontosságát, külön eljárásrendet alakít ki az esélyegyenlőség
megsértésével kapcsolatban (hova lehet fordulni, milyen panaszokkal), valamint egyúttal
fórumot teremt arra, hogy ha bármilyen területen a dolgozók úgy érzik, hogy hátrány
érte őket, azt jelezhessék (pl. képzéshez való hozzáférés).
Az esélyegyenlőségi terv kommunikációja fontos, épp ezért azt közzé tesszük a város
honlapján.
Az esélyegyenlőség érdekében esélyegyenlőségi referens került kinevezésre, akinek
feladata:
- az Esélyegyenlőgi Tervben, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében megfogalmazott intézkedések megvalósulásának vizsgálata;
- a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv előkészítése, az
egyeztetések koordinálása;
- az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatban
benyújtott panaszok véleményezése.
A munkakörülményekre, a célcsoportok helyzetének javítására kiemelt figyelmet fordít a
munkáltató.
Általánosan elmondható, hogy a hivatalban dolgozók munkakörülményei biztosítottak
ugyan, de nem optimálisak. Ennek megfelelően a hivatal vezetése erőfeszítéseket tesz az
ideális felé való elmozdulásra.
Munkaidő A rugalmas munkaidő keretei biztosítottak (730 – 1600, ebédidő 1200 – 1230).
Túlórázás esetén a csúsztatás lehetősége biztosított.
Általánosságban azonban problémák vannak az éves szabadságok kiadásával
kapcsolatosan.
Lehetőség van arra, hogy egyes, más településekről bejáró dolgozók kérelmükre – az
utazásukhoz igazodó – eltérő munkarendben kerüljenek foglalkoztatásra.
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Az egészségvédelem
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal az éleslátáshoz
„munkaszemüveg” vásárlásához kétévente 25.123 Ft / fő támogatást biztosít.

szükséges

A szakmai előmenetel (végzettség, gyakorlati idők beszámítása, munkaerő-felvétel)
vonatkozásában a Közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény konkrét
és kötelező szabályozásokat, egyértelmű útmutatást ad. Ezek betartására minden
esetben megtörtént, megtörténik. Biztosított a képzési programokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés elősegítése, a pályakezdők munkába állásának megkönnyítése, a
nyugdíjas korba való átmenet segítése.
A bérezés tekintetében megállapítható, hogy nincs esélyegyenlőtlenség e területen a
női és férfi munkatársak között, a Kttv. vonatkozó szabályozása kötött bértáblában
rögzíti az illetményt. A bértábla alapján, ugyanazon munkakörben, ugyanolyan szintű
végzettséggel, és ugyanolyan jogviszonyban töltött idő után, a férfi és női dolgozó
ugyanazt a bérezést, illetmény-összesent kapja.
Az egyéb juttatások során az alanyi jogon járó juttatás – természetéből adódóan –
szociális és hátrányos helyzettől függetlenül minden munkatárs részére biztosításra kerül.
A nem alanyi jogon járó juttatások esetén vizsgáljuk a rászorultságot, a hátrányos
helyzetet is.
A Cafeteria rendszer a Közös Önkormányzati Hivatalban bevezetésre került, a rendszer
által meghatározott keretek között lehetőség van az egyedi igényeinek
figyelembevételére.
Fogyatékkal élő munkavállalók esélyegyenlősége: A munkáltató a munkahelyet
speciális igényű, megváltozott munkaképességű munkavállalók számára is egyenlő
eséllyel hozzáférhetővé teszi, a munkavégzést számukra is lehetővé teszi a Hivatal
földszintjén megvalósult fizikai akadálymentesítéssel.
Családos munkavállalók esélyegyenlősége: A munkáltató arra törekszik, hogy a
családos alkalmazottak, ezen belül is különösen a nők, nagycsaládosok és
gyermeküket/gyermekeiket
egyedül
nevelők
számára
a
„családbarát”
munkakörülményeket teremtse meg. Támogatva őket ezzel a családi kötelezettségeik
teljesítése terén, a létbiztonság érzését biztosítva számukra, ösztönözve őket a
családalapítással járó felelősség felvállalására. Elkerülve, hogy a családi elfoglaltságok és
problémák miatt a családdal rendelkező alkalmazottak (különösen a családanyák)
megkülönböztetett, negatív bánásmódban részesüljenek, biztosítva ezzel számukra az
esélyegyenlőség érvényesülését.
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AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ
KONKRÉT INTÉZKEDÉSEK, PROGRAMOK
1. Egyenlő bánásmód a munkavállalók kiválasztásakor:
A hivatal az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásakor kor,
nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából különbséget nem tesz.
Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetésekor a személyzeti referens – aki
egyben az esélyegyenlőségi referens is a hivatalban – mindezen tényezők
figyelembevételével jár el.
A hivatal a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek
kiválasztásánál fontos szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat
és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség
figyelembevételét. Ennek érdekében a munkaerő-felvételi eljárásban résztvevőkről
nyilvántartást vezet.
2. Az egyenlő bánásmód megsértése esetén követendő eljárás:
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, közvetlen vagy közvetett
hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás előfordulása
esetén a munkavállaló, vagy a munkavállalók csoportja panaszával az esélyegyenlőségi
referenshez fordulhat.
A referens, amennyiben a panaszt jogosnak ítéli, egyeztetést kezdeményez a jegyzővel.
Indokolt esetben a jegyző panasz kivizsgálása, orvoslása, az egyenlő bánásmód
követelményeinek betartása érdekében saját hatáskörében intézkedik, illetőleg
egyeztetést, intézkedést kezdeményezhet.
Az esélyegyenlőségi referens minden esetben köteles a munkavállalót tájékoztatni az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén igénybe vehető
jogérvényesítési lehetőségekről, valamint arról, hogy a munkáltatói esélyegyenlőségi
eljárás során személyes adatainak védelme érdekében név nélküli (anonim) eljárást is
kérhet.
Az eljárás eredményéről a munkavállalót az esélyegyenlőségi referens tájékoztatja.
Amennyiben a panasz benyújtója úgy ítéli meg, hogy a munkáltató panaszát nem
rendezte, úgy a jogsérelem jellege szerint munkaügyi vitát kezdeményezhet, munkaügyi
pert, személyiségi jogi pert indíthat, vagy az Egyenlő Bánásmód hatóságánál eljárást
kezdeményezhet.
Amennyiben a panasszal összefüggésben megállapításra kerül, hogy az esélyegyenlőség
érvényesülésének érdekében általános intézkedés is szükséges, a referens javaslatot tesz
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az esélyegyenlőségi terv módosítására, kiegészítésére, a munkáltató pedig gondoskodik
a szükséges intézkedések megtételéről.
3. Munkakörülmények javítása:
A hivatal a munkakörülményeket úgy alakítja, hogy az folyamatosan elősegítse az
idősebb korúak, fogyatékkal élők fizikai és szellemi képességeinek maximális
kiteljesedését, az öregedéssel együtt járó változások ellensúlyozását. Ennek érdekében a
felek együttműködnek az érintetteket támogató intézkedések meghozatalában.
A munkavállalók jó egészségi állapotának, biztonságának és jó közérzetének megtartása
érdekében a munkáltató évente prevenciós szűrővizsgálatokat szervez önkéntes
részvétellel.
4. Képzési programokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása:
A munkáltató minden munkavállaló részére biztosítja a szakmai előmenetelhez
szükséges képzésekben való részvételt, valamint támogatja a munkavállalók
továbbtanulását. A munkáltató külön hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű
munkavállalók képzésére.
5. Nyugdíj előtt álló munkavállalók segítése:
A munkáltató figyelembe veszi a munkavállaló érdekeit, amelynek során van lehetősége
felkészülni a nyugdíjas életformára, az aktív nyugdíjas évekre. A nyugdíjazás előtt álló
munkavállalók tapasztalatuk és szakmai tudásuk átadásával segítik a pályakezdők
betanítását. A munkáltató ünnepélyes keretek között búcsúzik a nyugdíjba vonuló
munkavállalótól.
6. Családbarát intézkedések:
A család és a munkahelyi kötelezettség összehangolása érdekében segítjük a gyed-ről,
gyes-ről visszatérők beilleszkedését. A szabadság ütemterv jóváhagyásával lehetőség
szerint figyelembe vesszük az óvodai és iskolai szüneteket. A munkavállalók gyermekei
számára biztosítja a szakmai gyakorlatot, diplomamunka konzultáció lehetőségét. A
Hivatal rendszeresen szervez közösségi programokat a munkavállalók, illetve azok
családtagjai részére.
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AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV VÉGREHAJTÁSA
A Polgármesteri Hivatal jegyzője felügyeli az esélyegyenlőségi terv végrehajtását,
legalább évente egyszer felülvizsgálja azt, szükség esetén javaslatot tesz új intézkedések,
programok bevezetésére, új célcsoportok meghatározására, az esélyegyenlőségi terv
esetleges módosítására.
Az esélyegyenlőségi referens félévente szóban tájékoztatást ad a település jegyzőjének
az esélyegyenlőségi terv végrehajtásáról. A módosításokról, új intézkedések
bevezetéséről a munkáltató az éves munkaértekezlet alkalmával tájékoztatja a kollektívát.
Az önkormányzat számára készített stratégiai, fejlesztési tervekben, koncepciókban
megfogalmazottak összhangban kell álljanak az Esélyegyenlőségi tervben leírtakkal. A
megfelelő szakterületen dolgozó kollégáknak a tervek, koncepciók készítésekor, illetőleg
felülvizsgálatakor tekintettel kell lenniük e tervben megfogalmazottakra. A hazai és
nemzetközi pályázatokhoz szükséges releváns adatok kitöltésére szintén a tervben leírtak
alapján kerülhet sor.
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1. sz. melléklet
1. Az egyenlő bánásmód követelményét sértő magatartások
Az Alaptörvény II. cikke értelmében az emberi méltóság sérthetetlen, és minden embernek
joga van az élethez és az emberi méltósághoz. Magyarország területén az emberi
méltósághoz való joggal összefüggésben, az Alaptörvény XV. cikke értelmében biztosítani
kell mindenki számára az alapvető jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
Ugyanennek a cikknek az 1. bekezdése az esélyegyenlőség előmozdítását teremti meg
azzal, amikor kimondja, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, és minden ember
jogképes, valamint a nők és a férfiak egyenjogúak.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény
meghatározza azoknak a magatartásoknak a körét, amelyek sértik az egyenlő bánásmód
követelményét:
1.
a közvetlen hátrányos megkülönböztetés;
2.
a közvetett hátrányos megkülönböztetés;
3.
a zaklatás;
4.
a jogellenes elkülönítés;
5.
a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.
A közvetlen (nyílt) hátrányos megkülönböztetés
Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása,
bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága,
egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye,
családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi
identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási
jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős
jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartózása, továbbá egyéb
helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban
más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest.
A közvetett (rejtett) hátrányos megkülönböztetés
Közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg az a rendelkezés, amely nem
minősül közvetlen diszkriminációnak, látszólag meg is felel az egyenlő bánásmód
követelményének, azonban az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal
rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, velük összehasonlítható
helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban
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hátrányosabb helyzetbe hoz.
A zaklatás
Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természetű
magatartás, amely az érintett személynek a közvetlen diszkrimináció fogalmában
meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel
szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet
kialakítása.
A jogellenes elkülönítés (szegregáció)
Jogellenes elkülönítést valósít meg az a magatartás, amely az első pontban
meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy azok csoportját a velük
hasonló helyzetben lévőktől tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül, és
anélkül, hogy azt törvény megengedné, elkülönít.
Megtorlás
Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő
személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására
irányul vagy azzal fenyeget.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény a jogrendszer egészére, általános jelleggel
határozza meg a diszkrimináció tilalmát, definiálja az alapfogalmakat, részletezi az egyes
speciális területekre vonatkozó (foglalkoztatás, szociális biztonság és egészségügy,
lakhatás, oktatás és képzés, áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele) szabályokat,
valamint nevesíti az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indítható
eljárások körét.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény külön fejezetben foglalkozik az egyenlő
bánásmód követelményének a foglalkoztatás területén való érvényesítésével. Az egyenlő
bánásmód követelményét minden munkáltatónak meg kell tartania, különösen:
> a munkához való hozzájutásban, nyilvános álláshirdetésben;
> a jogviszony létesítését megelőző eljárás során, a munkára való felvételben;
> az alkalmazási feltételek megállapításában és biztosításában;
> a jogviszony létesítésében és megszüntetésében;
> a munkafeltételek megállapításában és biztosításában;
> a képzési és előmeneteli rendszer megállapításában;
> a munkabérjuttatások megállapításában és biztosításában;
> a kártérítési és az egyéb felelősség érvényesítése során.
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Mindezeken túl a gyakorlatban előfordulhat, hogy meghatározott speciális
foglalkoztatási jellemzők miatt szükséges a munkavállalók között megkülönböztetést
tenni, de ez nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Az
alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos
megkülönböztetést kizárólag a munka jellege vagy természete indokolhatja.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel összhangban az Mt. 5. § 1. bekezdésében
került kimondásra a munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményének megtartására irányuló általános jogelv, illetőleg a 2. bekezdésben az a
kötelezettség, hogy az
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének
következményeit megfelelően orvosolni kell, amely nem járhat más munkavállaló
jogainak megsértésével, illetve csorbításával

Záradék: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a /2015. (.)
határozatával fogadta el Gyomaendrőd Város Közös Önkormányzati Hivatal ……..
évi Esélyegyenlőségi Tervét.
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Integrált Településfejlesztési Stratégia véglegesítése
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési stratégiája – véglegesítés
Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉAOP-; ÉMOP-; KDOP-; KMOP-; NYDOP-6.2.1K-13-2014-002 azonosító
számú, „Fenntartható településfejlesztés a ki- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében Önkormányzatunk együttműködési
megállapodást kötött a Belügyminisztériummal az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elkészítéséről.
A Belügyminisztériummal vállalkozási szerződést kötött regionális szakértői csapat, az ITS DA Konzorcium(
TreneconCowiTanácsadó és Tervező Kft., MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.) Önkormányzatunkkal
együttműködve, határidőre elkészítette a településfejlesztési stratégiát.
A Belügyminisztérium 2015. augusztus 31-én kelt levelében tájékoztatott, hogy Gyomaendrőd Város Megalapozó V
izsgálatát, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a szakmai követelményrendszer szempontjából
megvizsgálta és azt teljesítettnek tartja, jóváhagyja.
E jóváhagyás alapján lehetővé vált határozathozatal céljából a T. Képviselő-testület elé terjeszteni a végleges
dokumentumokat. Ezen utolsó mozzanattal teljesül a Belügyminisztérium és Önkormányzatunk között kötött
megállapodásban rögzített vállalásunk.
A Belügyminisztérium részére megküldött dokumentumokkal kapcsolatban Képviselő-testületünk a 337/2015. (VI.
25.) Gye. Kt. számú határozatával már előzetes egyetértését fejezte ki.
A dokumentumok a honlapunkon folyamatosan elérhetőek, bár ezek a véleményezési eljárásra készült
dokumentációk: http://www.gyomaendrod.hu/hu/integralt_telepulesfejlesztesi_strategia
Az előterjesztés mellékletét képezik a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.)Kormányrendelet alapján meghatározott véleményezési időszakban érkezett megkeresések, az azokra adott
tervezői válaszok, a válaszokkal érintett módosítások. Ezen felül a Belügyminisztérium minőségbiztosítása kapcsán
kiadott vélemény, és az arra adott tervezői válaszok, javítások szintén a mellékletben találhatóak.
A vélemények, valamint a BM minőségbiztosítása alapján javított teljes, végleges dokumentáció az alábbi helyről
tölthető le:
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/its_da_gyomaendrod_its_vegleges.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/its_da_gyomaendrod_megalapozo_vizsgalat_vegleges.pdf
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a végleges jóváhagyó határozat meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a
döntési javaslatot jóváhagyta.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a
döntési javaslatot jóváhagyta.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a
döntési javaslatot jóváhagyta.

Döntési javaslat
"ITS jóváhagyása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉAOP-;
ÉMOP-; KDOP-; KMOP-; NYDOP-6.2.1K-13-2014-002 azonosító számú, „Fenntartható településfejlesztés a ki- és
középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt
keretében a „Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata”, valamint a
„Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája” tárgyú dokumentációkat megismerte, a
Belügyminisztérium által BM/132-253/2015 iktatószámú szakmai megfelelőséget igazoló nyilatkozat alapján
jóváhagyja.
Egyúttal a véleményezési szakaszban keletkezett véleményeket, valamint az azokra adott tervezői válaszokat, a
Belügyminisztérium minőségbiztosítását, az annak kapcsán keletkezett javításokat megismerte, azokat jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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BÉKÉS NlEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
BEF/O 1/582-2/2015.
Benkő Zita
(66 529 270)

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Telefon:

Tárgy:
Hiv. sz.:
Melléklet:

Hatáskör hiány
IV .4-92/2015.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500

VÉGZÉS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megkereste osztályunkat a Gyomaendrőd Város
Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégia című dokumentum
véleményezésével kapcsolatban. A megkeresést áttekintve megállapítható, hogy tárgyi
ügyben hatóságunknak

nincs hatásköre és szakhatósági eljárásunkat megszüntetjük.
Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást
végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

megszüntető

INDOKOLÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megkereste osztályunkat a Gyomaendrőd Város

Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégia címü dokumentum
véleményezésével kapcsolatban. Megállapítottuk, hogy időközben jogszabályváltozások
tö1iéntek, így az Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezésével kapcsolatban
hatóságunknak a továbbiakban nincs hatásköre, így tárgyi ügyben szakhatósági eljárásunkat
megszüntetjük.
A hatáskör hiányát a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. melléklet 208. § (2) bekezdésével
bekezdésben foglaltalaa tekintettel állapítottam meg.
Végzésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (!) bekezdés alapján adtam ld.
Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

Békéscsaba, 2015. június 1.
Gajda Róbert
Kormánymegbízott nevében és megbízásából:
_-;.

FáfíZoltán
Növény- és talajvédelmi osztályvezető
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. Telefon: (+36 66) 529-270 Fax: (+36 66) 446-166

E-mail: bekes-nti@nebih.gov.hu

(

.-.,)

!::ri102!etési azonosító

BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:
Ügyintéző:

Telefon:

BE/U0/196/1/2015.
Nagy Sándor
(66) 549-319

Tárgy:

;"-.

Gyomaendrőd

Város
Integrált
Településfejlesztési Stratégia „Egyeztetési
dokumentáció"
közlekedési
szakági
vélemény
Hivatkozási szám: IV. 4-92/2015.
Ügyintézőjük:
Nyíri-Szmolár Eszter

Toldi Balázs polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!

Gyomaendrőd

Város Integrált Településfejlesztési Stratégia ügyében megküldött anyagot
áttanulmányoztam és ellene észrevételt, kifogást ~em teszek. Azonban felhívom a figyelmet, hogy a
szakági tervezés során az alábbi legfontosabb szabályozásokat figyelembe kell venni:
1

266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről;
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos' településrendezési és építési követelményekről;
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak' forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
1

elhelyezéséről;

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról;
e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás, elme: Közutak tervezése;
e-UT 03.03.21 számú Útügyi Műszaki Elöírás, címe: Szintbeni közúti csomópontok méretezése
és tervezése;
e-UT 02.01.41 számú Útügyi Műszaki Előírás, elme: A településrendezési tervek közúti
közlekedési munkarészei;
e-UT 03.02.21 számú Útügyi Műszaki Előíras, címe: Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló
létesítmények útcsatlakozása;
'
•
1
e-UT 03.02.31 számú Utügyi Műszaki Előírás, elme: A parkolási létesítmények geometriai
tervezése;
e-UT 03.07.23 számú Útügyi Műszaki Előírás, címe: A gyalogosközlekedés közforgalmi
létesítményeinek tervezése.
e-UT 03.04.11 számú Útügyi Műszaki Előírás, címe: Kerékpárforgalmú létesítmények tervezése.
A véleményezési eljárás további szakaszában részt, kívánok venni.
Erintett államigazgatási szervként szakági véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 31. § (1)
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Telefon: (+36 66) 549-300 Fax: (+36 66) 442-040

E-mail: ut-bekes@nkh.qov.hu

bekezdésében, valamint a rendelet 9. számú mellékletének 11. pontja alapján, továbbá a Nemzeti
Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában
biztosított hatáskörben, az útügyi érdekek és a közúti közlekedés biztonsági követelményeinek
érvényre juttatása érdekében adtam meg.
A Kormányhivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Békéscsaba, 2015. június 1.

Gajda Róbert
kormánymegbízott nev · ben éVbízásából:

. J!l/\_
..

'~

Karsai Mihály
útügyi munkacsoport koordinátor
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:

SZBK /1337-2/2015.

Ügyintéző:

Telefon:

Krusoczkiné Kardos Ágnes
06-56-512-312

E-mail:

agnes.kardos@mbfh.hu

Tárgy: Gyomaendrőd Város Megalapozó
Vizsgálatának, ITS-nek a véleményezése
Hiv. szám: IV.4-92/2015
Ügyintézőjük: Nyíri- Szmolár Eszter

Melléklet: -

Toldi Balázs
polgármester
5500

Gyomaendrőd

Selyem út 124.

Tisztelt Polgármester Úr!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) 2015. május 28-án iktatta a
Gyomaendrőd

Város Megalapozó Vizsgálatának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS)

véleményezésére irányuló megkeresését.
A Bányafelügyelet a

következő

véleményt állapitotta meg az elektronikus hivatkozással megküldött

teljes dokumentációból:
A „Megalapozó vizsgálat" „Ásványi nyersanyag lelőhely" leírásban a szénhidrogén kutatási terület és
bányatelkek felsorolása kimaradt.
Gyomaendrőd

Város közigazgatási területét a

következő

kutatási terület és bányatelkek érintik, illetve

fedik le:
Endrőd

II.- szénhidrogén bányatelek

Gyomaendrőd

1.- homok külfejtéses

művelésű

bányatelek

Körös.- szénhidrogén kutatási terület
Mezőtúr IV.- szénhidrogén bányatelek
Mezőtúr

V. - szénhidrogén bányatelek

Endrőd 1.- földgáz bányatelek
Örménykút 1.- szénhidrogén bányatelek
Műszakí

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

5000 Szolnok, Indóház u. 8. 5002 Szolnok. Pf. 101. Telefon: (56) 422 603 fax: (56) 514 409

e-mail: vezeto-szolnok@nkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatol.hu

SZBK /1337-2/2015.

következő

A Bá nyafelügyelet hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában a

helyeken ta lálhatóak

adatok:
-

A településrendezési terveknél figyelembe

vee ndő

érdekeltségű

bányászati

területek, valamint

koncesszióra kijelölt területek aktualizált nyilvántartása, az érintett területek koordinátával
(több

formátumban)

elérhető

a

Magyar

Bányászati

és

Földtani

Hivatal

honlapján:

http://www.mbfh.hu
-

A szükséges, felszínközeli ásványi-nyersanyag

e lőfordulásokat

Magyarország

Földtani

Térképe - Szarvas (Gyoma) L-34-42 és annak magyarázója tartalmazza. A fen t hivatkozott
földtani térkép a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben, 1145 Budapest, Columbus u. 1723.; digitalizált formában is rendelkezésre ál l, illetve az 1: 200 000-es változata, magyarázók
nélkül, ingyenesen
-

l etö lthető

az MFGI honlapjáról).

A település földtani adottságairól a Magyar Á llami Földtani, Geofizikai és Bányászati
Adattárban (1145 Budapest, Columbus u. 17 - 23. ) és az Országos Területrendezési

Tervről

szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) alapján készült megyei területhasználati koncepcióban
találhatóak adatok.
-

Az érintett terü leten üzemelő földgázelosztó vezetékekről az elosztói engedélyes Égáz-Dégáz
Földgázelosztó Zrt. (6724, Szeged, Pulcz u. 44.), a fö ldgáz szállító

vezetékek ről

a szállítói

engedélyes FGSZ Földgázszáll ító Zrt. (8600, Siófok, Tanácsház u. 5.), a szénhidrogén szállító
vezetékekről

a bányavállalkozó MOL Nyrt. ( 1117, Budapest, Október huszonharmadika u.

18.) szolgáltat adatot.
A

Bányafelügyelet az eljárás további

szakaszában nem

kíván

részt venni.

Az elfogadott

dokumentációkat CD vagy DVD lemezen kérj ük megküldeni adattárunk részére.
A Bányafelügyelet jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integ rált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési
jogintézményekről

eszközökről,

valamint egyes te lepülésrendezési sajátos

szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 30. és 31. §alapján adta meg.

A Bányafelügyelet jelen véleményét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.
20.) Korm. rendelet szerinti illetékességi területén eljárva adta ki.
Szolnok, 2015. június 04.

iu \

.•.
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~)
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Tisztelettel:

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

~J

Dr. Palicz András

bányakapitány, bányászati
Értesül:

osztályvezető

C2) Toldi Balázs polgármester 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. -tértivevénnyel postai úton,
illetve elektronikus levélen keresztül.
2.

Irattár.

-2/2-

2 JúNO B

28.92,0

BÉKÉS M EGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:

10.053-5/2015.

Tárgy:

Ügyintéző:

Burda Béla

Hiv. sz.:

Telefon:

(66) 528-130

Melléklet:

Integrált
Településfejlesztési
tervezetének véleményezése
IV.4-92/2015.

Stratégia

Gyomaendrős Város Önkormányzata
Gyomanedrőd

Selyem út 124.
Toldi Balázs polgármester
Tisztelt Polgármester Úr!
Gyomanendrőd

Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) megküldött tervezetével
kapcsolatban az alábbi, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvényen (továbbiakban: Tfvt.)
alapuló véleményemet fogalmazom meg:
A tervezet megemlíti, hogy a tel epülésen a barnamezős területek száma nem számottevő . Ebből
új , nagyobb területigényű beruházások elhelyezése csak zö ldmezős területeken
valósu lhatna meg.
következően

A Tfvt. 11. § (1 )-(2) bekezdése szerint termőföldet más célra csak kivételesen- elsősorban a gyengébb
igénybevételével- bhet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet
más célra hasznosítan i csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.

minőségű termőföld

A hivatkozott rendelkezés alapján a termőföldnek takarékos és csak az indokolt szükség letnek
fel használását kell elfö~ rbe helyezni. A zö ldmezős beruházás helyett lehetőség szerint a
meglévő barnamezös területek használatát kell célul kitűzni, termőföld felhasználást csak végső
esetben javasolt tervbe venn i 2 termőfőic mennyiségi védelme miatt. Amennyiben mégis termőföld
felhasználása válna szükségessé, akkor a: átlagosnál gyengébb te rmőföldek igénybevételével kell a
beruházást megvalósítani.
megfelelő

•

Ugyanakkor ezze:I kapcso!atbar. n;eg keli je:gyezni, hogy a Tfvt. 2. § 1. pontja az átlagos (átlagosnál
jobb/gyengébb) minőségű termöfo!d rr. egfogalrnazá!:lt használja a stratégia kiváló Qó) termőhe lyi
adottságú kategóriájával szemben.
Az ingatlanügyi hatóság a Tfv'.. í 1. § alapján az átlagosnál jobb minőségű termőföld más célú
hasznosítását („ művelésből való ki11onását") csak nagyon szigorú szabályok szerint engedélyezheti.
Ezen okból javaslom a hivatko;ott jogszabály szerinti megfogalmazás (átlagosnál jobb/gyengébb
minőségű termőföld) alkalmazását is a Stratégiában.
Fentieken túlmenően a Területfejlesztési Startégia tervezetével kapcsolatban további észrevételt nem
fogalmazok meg , az abban foglaltakkal egyetértek.
Békéscsaba, 2015. június 3.
Tisztelettel:

Földhivatali Főosztá ly
5600 Békéscsaba, Hunyadi t ér 1. Pf.: 66. Telefon: (+36 66) 528-130 Fa x: (+36 66) 528-1
E-mail: bekescsaba m@takarnet.hu Honlap: bekes.foldhivatal.hu

Hiv.ikt.s1.: !VA.')2/2015.
l-llv.üi.: f\1 .víri~Sz111_01úr 1 szícr

Sclyern út 124,
5500

Tisztelt Polgármester Ür!
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részéröl, mint a védett természeti terlíletek
és a természeti értékel'" valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelöjc egyben a
71/2015. (III. 30.) Korrn rendelet által a területfejlesztési programok, terillctrcndezési tervek
és a helyi építési szabályzatok véleményezésére küclölt szervezet az alábbi szakmai
véleményt adom.
A rendelkezésre bocsátott egyeztetési dokumentáció alapján a tervezési terUlct nem
érint természetvédelmi szempontból kiemelt te1iiletet. A Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság rendelkezésére álló információk alapján az integrált telepUlésfejlesztési
stratégiával kapcsolatban természetvédelmi szempontú kifogás, észrevétel nem merült fel.

Véleményemet az épített környezet alakításáról és védelrnéröl szóló 1997. évi
LXXV Ill. törvény, illetve végrehajtására kiadott 314/2012. (Xl. 8.) Kormányrendelet 42.§ (4)
bekezdés a) pontja; illetve a 71/2015. (Ill. 30.) Korm rendelet 39. §.alapján biztosított
hatáskörömben adtam ki.

Szarvas, 2015. június 3.

·-~;~-·- --- --= ":e:.;c: i ~zr: nC51 ló
20í5 Jú:-. 10.
BÉKÉS J\~EGYEI
KORM..ÁNYHIVATAl
ügyiratszám:

BER-011/006574/2015.

Tárgy:

Ügyintéző:

Jánosi Ildikó
(66) 540-690

Hiv. szám:
Melléklet:

Telefon:

Megalapozó
Gyomaendrőd
Város
Integrált
Vizsgálatának
és
Településfejlesztési
Stratégiájának
közegészségügyi véleményezése
IV.4-92/2015.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Toldi Balázs

polgármester részére
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Főosztálynak

Gyomaendrőd

megküldött

Város Megalapozó Vizsgálatának és Integrált Településfejlesztési Stratégiája dokumentumban foglaltak
alapján az alábbi közegészségügyi véleményt adjuk:
A dokumentáció a 314/2012.(Xl.8.) Kormányrendelet szakmai -tartalmi követelményei alapján
készült, részletesen kitér a humán szolgáltatókra, az oktatásra, gyermek és ifjúság-higiénés
szakterületre, bemutatja az egységekben

jelentkező

hiányosságokat. A 2015-2020-as

középtávú stratégiai dokumentumban rögzitve vannak a
oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények

bölcsődei

korszerűsítések

időszakra

és óvodai fejlesztések

szóló

időpontjai ,

az

(az energia tudatosság függvényében)

időpontjai.

A település

főbb

gazdasági ágazatai,

jellemzői

címben az 1.9.2.3. Szolgáltatások fejezetben a

turizmus részben leírtakhoz az alábbi kiegészítést tesszük: Békés megyében öt engedélyezett
üzemel hosszú évek óta, ezeket a
megfelelőségét

fürdővizek

értékeli évente.

m i nőségi

üzemeltetéséről

fürdőhelyeket

Gyomaendrőd

követelm ényeiről ,

az Európai Unió is nyilvántartja és a strandok

megyénk egyetlen települése ahol a természetes

valamint

a

természetes

szóló 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet szerint két

fürdőhely kijelö lő

határozatot, ezek a

fürdőhely

fürdőhelyek

kijelöléséről

fürdöhelyek

fürdőhelyre

és

is ad ki hatóságunk

évek óta kontroll alatt állnak. A

fürdővízvizsgálatra

vonatkozó monitorozási követelmények ütemterv kalkulátor alapján történnek uniós

előírás

szerint.

Kérjük, hogy az ITS dokumentumban térjenek ki a Hármas-Körös mellett található Gyomai szabad
strandra és a

Gyomaendrőd

Templomzugi Holtágban található Pájer Kempingre. A fenti kormányrendelet

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 2.
Telefon: (+36 66) 540-690 Fax: (+36 66) 322-622
E-mail : titkarsag@dar.antsz.hu

---,

2011-től e lőírta

térképekkel

hatóságunknak a nevezett

és

Gyomaendrőd

fényképekkel

fürdőhely re

gazdagított

is a

tizenhárom

fürdővízprofil

oldalas

elkészítését, ez egy színes

dokumentum ,

mely

bemutatja

ezen értékét is. 2014-ben felülvizsgáltuk a Pájer Kemping profilját, idén most van

folyamatban a Gyomai szabad strand profiljának a felülvizsgálata. A dokumentumok

elérhetők

a

világhálón, egyrészt az Országos Közegészségügyi Központ honlapján, másrészt hatóságunk honlapján.

Az 1.17 .. 9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák fejezetben a légszennyezettség
témakörnél

közegészségügyi

szempontból

javasoljuk

a

lakó

övezetben

megfontolásra

a

légszen nyezettség csökkentése érdekében a kertek művelése során keletkező gallyak, gyomok, lehullott
falevelek nyílt téri elégetésének tiltását. Ennek oka, hogy égetés idején a légszennyezés mellett nagy
mennyiségben keletkezik szénmonoxid, aeroszol részecskék (PM) , nitrogén-oxidok és különféle
szénhidrogének, melyek egészségkárosítóak. A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény

lehetőséget

ad az önkormányzatoknak, hogy szabályozzák a zöld hulladékégetést.

Az ügyben hatáskörünket az egészségügyi hatósági és igazgatási

tevékenységről

szóló 1991.

évi Xl. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési

eszközökről ,

valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről

szóló

314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak, az illetékességet a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) a) pontja és
az állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv

kijelöléséről

szóló 323/2010.(Xll. 27.) Korm.

rendelet 4. § (2) bekezdése állapítja meg.

Békéscsaba, 2015. június 8.

Gajda Róbert
kormánymegbfzott
nevében és megbízásából:

Dr. Maráczi Gabriella
osztályvezető

2

2015 JON 1 o.

;<_3. ~G;f
BÉKÉS MEGYEI
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Ügyiratszám: 14268-003/2015.
ügyintéző: dr. Kepenyes Réka
Telefon: (66) 362-944

Tárgy:

Gyomaendrőd,

stratégia
vélemény

integrált településfejlesztési
(ITS)
kapcsán
kialakított

Hiv. üi.: Nyíri-Szmolár Eszter
Hiv. ikt.sz.: IV.4 - 92/2015
Ügyfél: Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
5500, Selyem út 124.
KÜJ :
103205784
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500

Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Kormányrendelet értelmében
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkészítette a Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált
Telepü lésfejlesztési Stratégiája (ITS) című dokumentumot. A megküldött dokumentummal kapcsolatban
tájékoztatom , hogy levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgés elleni védelmi, hulladékgazdálkodási ,
természetvédelmi , valamint a földtani közeg védelmi szempontból a tervezet ellen kifogást nem emelek.

Felhívom a figyelmet, hogy a dokumentumban feltüntetett fej lesztési projektek megvalósítása során a
vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében a szükséges engedélyeket be kell szerezni.

Gyula, 2015. június 08.

Gajda Róbert
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
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dr. lllich Andrea s.k.
főosztályvezető

Békés Megyei Korm ányhivat al Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főo sztá ly
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Pf.: 99. Telefon : (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755
E-mail: vezeto@bekeskh.huHonlap :www.bekeskh.hu

Kapják:
1./ Címzett (TV)
\._./

2./ Irattár, helyben
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Tárgy:

Toldi Balázs
polgármester
Iktatószám:
Hiv. szám:

Gyomaendrőd

Ügyintéző:

Selyem út 124.
5500

Telefon:
E-mail:

Gyomaendrőd Város Megalapozó
Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése
UVH/UH/785/1/2015.
IV.4-92/2015.
Gátay Zoltán
+36 1 815 9687
gatay.zoltan@nkh.gov.hu

Tisztelt Polgármester Úr!
Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiája véleményezésével kapcsolatos megkeresésére, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
részéről az alábbi véleményt adom.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Gyomaendrőd Város Önkormányzata számára meghatározott, a város fejlesztésének középtávú faladatainak megvalósítását biztosító kulcsprojektekkel és integrált akcióterületi beavatkozásokkal, valamint annak meghatározott keretfeltételeivel egyetértek, azokkal
kapcsolatban észrevételt nem teszek.
Fentiek alapján Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadását támogatom.
Érintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján, a rendelet 9. melléklet 9. pontja szerinti véleményezési jogkörömben adtam.
Budapest, 2015. június 3.

út- és Hídügyi Főosztály
Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály
1066 Budapest, Teréz krt. 62. • 1387 Budapest 62„ Pf.: 30. •telefon: +361 4741770 ·fax: +361 331 9917
www.nkh.hu

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSNEK ELNÖKE
5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
5601 Békéscsaba, Pf. l 18.
Telefon: +36/66/441-156, telefax: +36/66/441-122.
Cktatószám:
Ügyintéző:

Tárgy:

TT0/19/20/2015.
Hivatkozási szám: IV.4-92/2015.
Földesi István
Gyomaendrőd Város lntegrált Településfejlesztési Stratégiája megyei önkormányzati vélemény.

Toldi Balázs úr
Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124.
Tisztelt Polgármester Úr!
Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) kormányrendelet
rendelkezéseire történő hivatkozással megküldött, önkormányzatunk.hoz 2015. május 29-én
érkezett levelében véleményt kérő megkereséssel fordult a Békés Megyei Önkormányzathoz
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával (a továbbiakban: ITS)
kapcsolatban.
A megküldött dokumentumok (Megalapozó Vizsgálat, ITS) vizsgálata alapján általános és
összegző véleményként megállapítjuk, hogy azok összhangban vannak az elfogadott megyei
szintű fejlesztési dokumentumokkal, megfelelnek a vonatkozó tartalmi követelményeknek,
megítélésünk szerint jó alapot képeznek az elkövetkező fejlesztési időszak terveinek
megvalósításához.
A megkeresés mellékleteként megküldött tervezetre vonatkozó részletes
pontosító észrevételeink.rő t az alábbiakban tájékoztatom.

véleményünkről,

Gyomaendrőd

Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája - 1. kötet: Megalapozó
Vizsgálat e. egyeztetési dokumentummal kapcsolatos észrevételek
l.

l.2.1 fejezet 2. bekezdés 18. oldal: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót
az Országgyűlés fogadta el a 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal.

2.

1.3.1 fejezet 24. oldal, 2. bekezdés: Az országos jelentőségíí tájképvédelmi terület övezet
2014. december 30-i hatállyal megszűnt, helyette kérjük a tétjképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület új országos övezetet szerepeltetni.

3.

1.3.1 fejezet 24. oldal, 3. bekezdés: Az OTrT övezetei közül a felsorolásban szereplőkön
kívül a város területét érinti még a világörökségi és világörökségi várományos terület is.

4.

1.3.2 fejezet 4. bekezdés 24. oldal: Az Országos Területrendezési Tervnek (OTrT) a
módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel (Mtv.) megállapított átmeneti
rendelkezései (31/B. §) részletesen szabályozzák a megyei tervek alkalmazhatóságának
feltételeit arra az átmeneti időszakra, ameddig a megyei terv módosításával a megyei terv és
az országos terv közötti összhang nem kerül helyreállításra.

5.

1.3.2 fejezet 25. oldal: A megyei tervben szereplő várost érintő övezetek felsorolását az
alábbiak szerint kérjük pontosítani. Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület, kiváló
termőhelyi adottságú szántó terület, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre
alkalmas terület, térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület, térségi jelentőségű

tájképvédelmi te1iilet, térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület,
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, nagyvízi meder, rendszeresen
belvízjárta terület, széleróziónak kitett terület, tö1téneti települési terület.
Továbbá javasoljuk a felsoroláshoz megjegyzésként hozzáfűzni, hogy ezen övezetek közül
az erdőtelepítésre alkalmas terület, a térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület, a
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület, a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez
vizsgálat alá vonható terület, a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület,
a nagyvízi meder, a széleróziónak kitett terület és a történeti települési terület övezetek
alkalmazását - megszüntetésük okán - az OTrT átmeneti rendelkezései (31/B. § e) és g)
pontjai) eltörölték.
6.

81. oldal 17. térkép: A térkép Békés megye területrendezési tervébő l származó kivágatként a
tájképvédelmi terület övezetet kívánja bemutatni. A hatályos megyei területrendezési terv
ilyen megnevezésű övezetet már nem taitalrnaz, a térképet ezért javasoljuk törölni. A 17.
térkép szerinti megyei övezetet az OTrT 2008. július 19-i hatállyal megszüntette, a megyei
terv 2012. július 26-ig taitalmazta. Helyette lettek bevezetve az OTrT-ben az országos
jelentőségií tájképvédelmi terület és a térségi jelentőségíí tájképvédelmi terület övezetek. A
hatályos megyei terv Gyomaendrőd területén a térségi je/entőségíí tájképvédelmi terület
megnevezésű övezetet állapítja meg, azonban az Mtv. 2014. december 30-i hatállyal ezt az
övezetet is megszüntette, az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezettel együtt. A
jelenleg hatályos OTrT a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezetet állapítja
meg, amelyet majd a megyei terv soron következő módosítása alkalmával megyei szinten is
alkalmazni kell.

7.

l.12.3 .3 fejezet, 85. oldal: A 20. térkép alatti szöveget ké1j ük pontosítani, ugyanis
Gyomaendrőd területén megállapításra került az országos ökológiai hálózat mindhárom
övezete, a magterület, a pufferterület és az ökológiai folyosó is.

8.

1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület fejezet, 99. oldal: A fejezetcím
alatti megállapítást javasoljuk kiegészíteni. Az OTrT 2014. január l-től hatályos
rendelkezései világörökségi és világörökségi várományos terület országos övezetbe sorolja a
várost. Továbbá a világörökségi várományos helyszínek jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.)
MvM rendelet a Magyarországi tájházak hálózata részeként az Endrődi Tájház és Néprajzi
Gyűjteményt (hrsz.: 5130/ l) világörökségi várományos helyszínként állapítja meg.

9.

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség fejezet 33. térkép, 130. oldal: A térkép a megyei
területrendezési terv kivágataként rendszeresen belvízjárta terület övezetet valamint
hullámtér és nyílt ártér övezetet ábrázol a vízrajzi veszélyeztetettség szemléltetésére. Azt az
övezeti lapot, amelynek kivágatát a térkép ábrázolja a megyei területrendezési terv 2012.
július 26-ig hatályos változata tai1almazta. A hullámtér és nyílt ártér megyei övezetet az
OTrT 2008. évi módosítása 2008. július 19-i hatállyal megszüntette. Az ár- és belvízi
veszélyeztetettség szemléltetésére javasoljuk a https://www.vizugy.hu honlapon (Kezdőlap»
Vízgyűjtő gazdálkodás » Vízkeretirányelv » Árvízi direktíva) megtekinthető, illetve onnan
letölthető, különböző kockázati valószínűséghez tartozó, árvízkockázati térképeket
alkalmazni, illetve a rendszeresen belvízjárta terület övezet kivágatát a hatályos megyei
tervből.

Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája - Államigazgatási egyeztetési
dokumentáció c. dokumentummal kapcsolatos észrevételek

10. Az ITS tervezésével kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet ana, hogy a 2014-2020
közötti európai uniós fejlesztési fonások felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012.
(XII. 17.) Ko1m. határozat alapján a 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre álló
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európai uniós források legalább 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani, amely célt a
TOP, és ahhoz igazodva az ITP tervezése és végrehajtása során is teljesíteni kell.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős
Államtitkára a közelmúltban arról tájékoztatta a megyei önkormányzatokat, hogy a
Ko1mány, illetve az operatív programok végrehajtásé1t felelős minisztérium csak olyan
projekteket kiván támogatni a TOP keretében is, amelyekben a gazdaságfejlesztési és a
foglalkoztatási cél fokozottan megjelenik.
Hangsúlyozni szükséges ezé1t, hogy a gazdaságfejlesztési szempontokat nem csupán a
közvetlenül gazdaságfejlesztésre irányuló intézkedések forrásaira pályázó projektek
esetében szükséges érvényesíteni, hanem a TOP valamennyi intézkedésénél, oly módon,
hogy a nem közvetlenül gazdaságfejlesztési projektek is hozzájáruljanak a helyi gazdasági
tevékenység truiós bővüléséhez. Például új munkahelyek teremtésével, új adóbevételeket
generáló tevékenységek létrehozásával, új vállalkozások letelepedését ösztönző települési
környezet kialakításával, a munkába járást vagy munkavállalást elősegítő közszolgáltatások
fejlesztésével.
Mindezekre figye lemmel, a sikeres végrehajtás érdekében javasoijuk az ITS gazdasági és
foglalkoztatási fókuszának hangsúlyozását, erősítését.
11. Hasonlóképpen fontos szempont, hogy az egyes projektek megfe l elő rné1tékben
hozzájáruljanak a megyei ITP és ezen keresztül a TOP indikátorainak, illetve célértékeinek
teljesüléséhez. Javasoljuk ezért vizsgálni, hogy az egyes TOP intézkedések forrásaiból
megvalósítani tervezett és az ITS-ben nevesítésre kerülő projektek, milyen indikátor és
célérték vállalást tudnak teljesíteni.
12. A TOP forrásaiból finanszírozni tervezett projektek kiválasztása, tervezése során javasoljuk
figyelembe venni a központi (Irányító Hatóság által meghatározott) és az ITP-ben
meghatározott megyei kiválasztási kritériumokat.
13. 6.1 fejezet, 90. oldal ábrája: Az ábra a 2000-ben és 2005-ben készült régiós szintű
területfejlesztési dokumentumokat úgy ábrázolja mintha azok a sokkal később keletkezett
magasabb szintű dokumentumok alapján és figyelembevételével készültek volna, és a sokkal
később, a 2014-2020 fejlesztési időszakra készült megyei dokumentumok alapját
képezhették volna. Ezek a régiós szintű dokumentumok véleményünk szerint az elkövetkező
időszak tervezésének kiindulási és hivatkozási alapjául már csak nagyon kevéssé
szolgálhatnak, mert a korábban hatályos európai uniós és nemzeti szintű dokumentumok
figyelembevételével készültek, és megújításukra - az intézményrendszer átalakítása miatt nem került sor. Az ábrában elhelyezett szöveg ugyan utal arra, hogy ezek a régiós szintű
dokumentumok elavultak, mégis javasoljuk újragondolni szerepeltetésüket az ábrában.
Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy a Békés Megyei Önkormányzat valamennyi elfogadott és
hatályos területfejlesztési és területrendezési dokumentuma megtalálható az önko1mányzatunk
honlapján (http://bekesmegye.hu), a TerüLetfejLesztés, területrendezés menüpontban.
Békéscsaba, 2015. június 17.
Tisztelettel:
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5556 Örménykút, Dózsa n. 26.
Tel.: (66) 293-101, Fax: 293-101
E-mail:
polgarmester@ormenyknt.hu

----

549-2

/2015/Ö./.ikt.sz.

Tárgy:
Melléklet:
Hiv.sz.:

Gyomaendrőd Város
ITS véleményezése.

IV.4-92/2015.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd

Selyem út.124.
5500
Tisztelt Cím!
A fenti ügyirat számra hivatkozással Gyomaendrőd város Integrált Települési Stratégiákban
foglaltakra Örménykút község Önkormányzata kifogást nem emel.

Örménykút,2015-06-05.
Tisztelettel: Szakács Jánosné
polgármester

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI IDVATAL
· 70.
1135 Budapest, Lehel utca 35-37. •Postacím: 1555
Telefon: 06 (1) 237-5556 •HM 27-933 •Fax: 06 (1) 237-5557 •HM 27-945
e-mail: hatosagihivatal@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu. ____________ _

- =:xezt'?t~ű'p'éT/:iány

Nyt. szám: HHI/3562-1/2015
Hiv. szám: IV. 4 - 92/2015
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500

Gyomaendrőd

Selyem űt 124.

Tárgy: Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
(ITS) véleményezése

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 17. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Budapest, 2015. jűnius 8.
P.H.

Tisztelettel:

Dr. Gulyás András ezredes
HM Hatósági Hivatal főigazgató
nevében és megbízásából

i ·•

~-L.J<

Tölgyesi Józ~f e~~
honvédelmi hatÓ~ági igazghtó

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax):
Kapják:

Lehoczki Zsuzsanna tanácsos (tel.:+36 (!) 474-1111126-626; HM 022-26-626; fax: +36 (!) 237-5557)
l. sz. pld.: Címzett
2. sz. pld.: Irattár

BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám:

BE-020/01/1108-2/2015. Tárgy:

Ügyintéző:

Ökrös Zoltán

Tel.:

06-66-441-009/191

Vélemény Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési stratégiájának készítéséhez.

IV.4-92/2015.
Ügyintéző ott: Nyíri-Szmolár Eszter
Melléklet:
Hiv. sz.:

Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!

Ön a 2015. május 26-án kelt levelében véleményKéréssel fordult a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalhoz (Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály) Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítése tárgyában. A levelében foglaltakra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: 314.Kr.) 31. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási szakaszban az alábbi véleményt adom.
A kulturális örökség védelmére, és az azokra vonatkozó eljárási szabályokra az alábbi hatályos jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket:
védelméről

-

a kulturális örökség

-

a világőrökségről szóló 2011 . évi LXXVI 1. törvény,

-

a régészeti örökség és a műemléki értékvédelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (Ill. 11.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: 39.Kr.),

-

az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X.18.) Kormányrendelet,

-

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a
régészeti lelőhely és a lelet megtalálója .anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015.
(Ill. 11.) MvM rendelet

szóló 2001. évi LXIV. törvény,

Az integrált településfejlesztési stratégia örökségvédelmi munkarészei készítése és véglegesítése során
a fent felsorolt jogszabályok előírásait figyelembe kell venni.
Felhívom figyelmét arra, hogy a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI.
2.) MvM. rendelet melléklete 5. táblázat 37. pontja szerint a Gyomaendrőd, 5130/1 hrsz.-ú telken találhaÉpítésügyi és Örökségvédelmi Osztály

5600 Békéscsaba, Szabadságtér 11-17., Pf.: 512.
Telefon: (+36 66) 441-009, E-mail: bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu, Honlap: www.bekesijarasok.hu

BE-020/01/1108-2/2015.
tó Endrődi Tájház és Néprajzi Gyűjteményt világörökség várományos helyszínné nyilvánították, amelyet·
a „Helyzetfeltáró - helyzetelemző - helyzetértékelő munkarészek" 99. oldalán, a 1.14.6.3. pontjában fel
kell tüntetni, továbbá a világörökségi helyszínekre vonatkozó jogszabályok előírásaira az integrált településfejlesztési stratégia készítése során figyelembe kell venni.
A megküldött integrált településfejlesztési stratégia véleményezése során a 39.Kr. 77. § (1) bekezdése
alapján vizsgáltam a 39.Kr. 77.§ (2) bekezdésében meghatározott szempontok érvényesülését. Megállapítottam, hogy a 314.Kr. 6. § (2) bekezdése, 1-2. melléklete szerinti - az épített környezet értékeire és
azok védelmére vonatkozó - munkarészek elkészültek, és az abban foglaltak a fenti hiányosságok pótlása esetén a régészeti örökség és védett műemléki értékek helyben történő megőrzésének alapvető
követelményeit teljesítik, így örökségvédelmi értéket nem sértenek, ezért az integrált településfejlesztési
stratégia ellen kifogást nem emelek.
Nyilatkozatomat a 314.Kr. 31. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 314.Kr. 9. melléklet 13. pontja, illetve a
39.Kr. 3. § a) pontjában meghatározott hatáskörben, a 39.Kr. 1. melléklet 3. sorszám alatt meghatározott
illetékesség alapján adtam ki.

Békéscsaba, 2015. június 15.

Tisztelettel:
Dr. Marosvőlgyi Emese
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Czeglédi Sándor
osztályvezető

Erről

értesül:

1. Toldi Balázs polgármester, Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Nyilvántartás:
2. Irattár
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Mezőtúr Város Önkorll1ányzata
5400 Mezőtúr, Kossu,th ~l':d:,::s::
a (06-56) 551 - 902, @ti (06~56) 350 _:§tF

>

E-mail: pm@mezotUr.hu · ·

Ügyiratszám: 356/2015.
Ügyintéző: Ács Bálint
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Tárgy: Gyomaendrőd város Településfejlesztési
Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának (ITS) véleményezésre

Gyomaendrőd

Selyem út 124 ..
5500

Tisztelt Cím!
Gyomaendrőd

város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
(ITS) véleményezésével kapcsolatos megkeresésére Mezőtúr Város Önkormányzata részéről az alábbi
véleményt adom ki:
A konzorcium által készített Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési
Stratégiája (ITS) című dokumentumok tervezetében megfogalmazott célokkal egyetértek.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Gyomaendrőd Város Önkormányzata számára meghatározott, a
város fejlesztésének középtávú feladatainak megvalósítását biztosító kulcsprojektekkel és integrált akcióterületi beavatkozásokkal, valamint annak meghatározott keretfeltételeivel kapcsolatosan észrevételt nem
teszek.
Gyomaendrőd

Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiája dokumentációjának elfogadását támogatom.
Fenti véleményemet a településfejlesztési lwncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (1), és 31.§ (!)bekezdése alapján adtam.

Kelt:

Mezőtúr,

2015. június 15.

Tisztelettel:

Herczeg Zsolt
polgármester

e

Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató
Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

Te!: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628

Szám: 35400/2262-2/2015.ált

e-mail: bekes. titkarsagrrUkatvcd. gov.hu

". szamu
. . pe'ld.any
Tárgy:

Hiv. szám:
Ügyintéző:

Tel.:
E-mail:

Gyomaendrőd Város Megalapozó
Vizsgálatának, Településfejlesztési
Koncepciójának
és
Integrált
Településszerkezeti Stratégiájának
(ITS) megküldése véleményezésre
IV. 4- 92/2015
Nagy Ferenc kttv. ügyintéző
06166 549-4 70
bekes.titkarsag@katved.gov.hu

· Totdi"Balázs
polgármester
Gyomaendrőd

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálatával, Településfejlesztési
Koncepciójával és Integrált Településszerkezeti Stratégiájával (ITS) kapcsolatban az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9. §-a, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. melléklet 6. és 7. sora
alapján, az alábbi szakvéleményt adom.
A településrendezési eszközök módosítása során tűzvédelmi szempontból figyelemmel kell
lenni arra, hogy a módosítások során az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 5412014.
(XII5.) BM rendelet VI fejezetben meghatározott tűzterjedési elleni védelem, a VII fejezetben
meghatározott, a rendeltetéstőlfüggő létesítési követelmények, IX fejezetben meghatározott, a
tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelményekre vonatkozó előírásokat szem előtt
kell tartani.
Továbbá a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) szerint, amennyiben a
módosítással érintett területen, illetve annak környezetében várható a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV.
fejezetének, valamint a Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyéb veszélyés üzem megjelenése
is, úgy a Korm. rendelet 28-29. §-ban foglaltakat a településrendezési terv készítésekor
figyelembe kell venni. Tájékoztatom, hogy a Keselyősi Földművelő Kft. (székhelye: 5500
Gyomaendrőd, Kossuth utca 45) Gyomaendrőd, VI. ker 113. sz. 0183/18-23. hrsz. alatti
szárító, küszöbérték alatti üzem katasztrófavédelmi engedélyezési eljárása lezárult. A kapott
.;
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Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településszerkezeti Stratégia vizsgálata alapján
megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések az üzem veszélyességi övezetét nem érintik.
Polgári védelmi szempontból a fejlesztések során, amennyiben a csapadékvíz elvezető árkok
módosítására is sor kerül, azokat a település vízkár elhárítási tervében pontosítani kell.
Továbbá a csapadékvíz elvezető árkok kialakítási munkálatainak alkalmával folyamatosan
gondoskodni kell az érintett területről történő csapadékvíz elvezetésről, a vízkár elhárítási
tervnek megfelelően. A fejlesztések során vegyék figyelembe az önkormányzat árvíz elleni
védekezési tervében foglaltakat is (védőtávolságok, depóniák helyzete).
Vízügyi,

illetőleg

vízvédelmi szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

•

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bek. szerint
vízilétesítmény építéséhez, átépítéséhez, bontásához, és üzemeltetéséhez, valamint
vízhasználat gyakorlásához az I. fokú vízügyi hatóság vízjogi engedélye szükséges.

•

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 49. § (1) és (2) bek. szerint:

„ 49. §(!)A ví'zfolyósok, áatdrnák medrenek, valamint míítiiFgyainaK kü!pítesi nil':rteket

a) belterületen es a kiemelt jelentősegíí létesítmények környezeteben 1-3%-os
b) külterületen a veszélyeztetett értékek, valamint az elöntéssel veszélyeztetett terület a
területhasználat, illetve az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb 10%-os
előfordulási valószínííségíí vízhozam levezetesére kell méretezni.
(2) Meder meretezésénél figyelembe kell venni a vízgyííjtőn, az állandó tározókban, illetve
ideiglenesen a belvízöblözetben visszatartott vízmennyiséget. "

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet 2015.
január 1. napjától módosította a folyók mértékadó árvízszintjét. A jelenlegi
kiépítettség az előírt szinteknek nagyrészt nem felel meg, az árvízvédelmi vonalak
fejlesztése szükséges. Az előzőek miatt I. rendű árvízvédelmi töltésen, vagy a töltés
mentén tervezett létesítmények a tőltésfejlesztés mértéknek figyelembe vételével
tervezhetőek. Javasolt minden esetben az érintett Vízügyi Igazgatóságtól előzetes
tájékoztatást kémi.
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. és 3. §szerint:
„ 2. § (1) A vizek és a közcélú vízilétesítmenyek kezelesere jogosult és köteles személyek a

vizek és közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási
szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére az e rendeletben meghatározott
szélessegig terjedő parti sávot használhatnak.
(2) E §alkalmazásában szakfeladatok: méresek, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, továbbá
fenntartási és helyreállítási munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.
(3) A parti sáv szélessége:
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított
10 méterig,
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók
és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
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e) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3
méterig terjed.
(6) A parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a szakfeladatok közérdekű ellátására
.figyelemmel használható, hasznosítható.
3. § (1) Azon vízfolyásszakaszokon. amelyekre nagyvízi mederkezelési terv készül, a parti
sávba tartozó területek használatát, építmények elhelyezését az adott mederszakaszra
kidolgozott nagyvízi mederkezelési terv határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó egyéb vízfolyás, tó, tározó és holtág esetében parti sávban
a) külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv
rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozó, a
meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható,
b) csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző
állomás, a meder használatával összefüggő vízilétesítmény, kikötői, rév-, kompátkelőhelyi
vagy vízirendészeti építmény helyezhető el. "

A gyomaendrődi víziközmű rendszer funkciója a vízelosztás, saját vízbázisa nincs a
településnek, az ivóvíz a Közép-Békési-Regionális Vízmű Rendszerb!?! érkezik. A
••
-B eKes1-1 erseg,-- rvov1.z1-n111oseg-"JaV'1't'o "nl
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Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban, melynek célja a szolgáltatott ivóvíz
minőség jogszabályokban előírt biztosítása a „Békés megyei Ivóvízminőség-javító
Program" keretein belül, a megvalósítása folyamatban van.
A régi vízműtelepi kutak szakszerű karbantartásáról, állaguk megóvásáról, a védőterületük
tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
A fürdő vízellátását jelenleg a B 59 sz. termálkút biztosítja, amelynek vize gyógyvíz. A
termálvíz ellátás biztonsága érdekében az elmúlt évben egy újabb kút fúrására került sor,
amely azonban jelenleg nem üzemel. Az új kút kataszteri száma: B-129 melynek
talpmélysége 1125 m. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 50-3/2012. iktatószámú
határozatával a Gyomaendrőd B-4/a OKK számú kút vizének külső - fürdési célú felhasználásánál engedélyezte a gyógyvíz megnevezés használatát. A Gyomaendrőd B-4/a
kataszteri számú hévíz kút védőidomának kijelölése a 70608-002/2012. iktatószámú
határozatban megtörtént. A 2012. február 19. napján jogerőre emelkedett határozat 2032.
január 31. napjáig hatályos.
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A kijelölt védőidom felszíni vetülete az alábbi ábrán látható:

A védőidom felszíni vetületén:
A vízbázis kútjának esetleges kiváltásától (melléfürásos felújításától) eltekintve, a
hidrogeológiai "B" védőidom által határolt földtani közegbe szűrözött új kút nem
létesíthető.

Csak olyan új kút kialakítását lehet engedélyezni, ahol egyedi hidrodinamikai
méréseken és számításokon alapuló vízsgálat igazolja, hogy a tervezett
vízilétesítmény, valamint a meglévő termál kút között nincs egymásra hatás.
A kijelölt védőidomon mélyfürás nem haladhat át.
A zóna határvonalán belül esetlegesen keletkező - a védőidom által meghatározott
víztestet veszélyeztető, illetve károsító - haváriákat azonnal lokalizálni, és az
eseményről a vízügyi hatóságot értesíteni kell.
•

A szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés tervezése a szennyvíztisztító-telep mindenkori
szabad kapacitására - mint felső korlátra - figyelemmel kell történjen.

•

A holtágakat érintő turizmusfejlesztéséhez kapcsolódóan figyelemmel kell a holtágak
vízgazdálkodási funkciójára, vízforgalmi helyzetére, valamint a lehetséges(?)
vízfrissítési lehetőségek vizsgálatára is.

A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánok venni. Az eljárás további
szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dokumentációkat elektronikus adathordozón
kérem.

5
Békéscsaba, 2015. június 17.

Tóth Tibor
mk.

tűzoltó.ezredes

tűzoltósági főtanácsos

megyei igazgató

nevében és megbízásából:
Gombkötő

Zoltán

tűzoltó őrnagy
szolgálatvezető

Készült: 2 példányban
Egy péld;jny: 5 oldal, 3 lap
Kapja: (i, sz. pid: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500
2. sz. pid: Irattár

Gyomaendrőd, Selyem út 124.
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NEMZETI NltD!A ÉS
HÍRKÖZLÉS! HATÖSÁG

6721 Szeged, Csongrádi sgt. IS.· Levéldm: 6701 S;:eged, Pf. ó89
-relefon: (o-36 62) 568 300 ·Fa::<: (+36 62) 568 368
E-mail: info@nrnhh.hu • \IVeb: vvww.11n1hh.hu

Szegedi Hatósági Iroda
Iktatószám: CE/15281-3/2015.
Tárgy: Véleményezés
ügyintéző: dr. Nemenz András
Tel.: 62/568-315

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs Polgármester
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!

A Nemzeti Média· és Hírközlési Hatóság Hivatala Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálata és
Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) dokumentumait (2015. május 28-i verzió) IV.4·
92/2015. számú megkeresésükre megvizsgáita és megállapította, hogy az nem tartalmaz
hírközlési szakági anyagot, hírközlési érdeket nem érint, így azt nem áll módjában véleményezni.

Szeged, 2015. június 15.
Tisztelettel:

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Internet

H•tline

,N\·\'W inrerne::hntli11eJ1u

mécJ1a
wv·.1 ·:,· .rn eJ iii ro rven y. h u
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Gyeor.kphiv-

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd

Város Megalapozó Vizsgálatának
és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
(lTS) véleményezése
Hivatkozás: JV.4-92/2015.
Melléklet: -

Tárgy:

Ügyiratszám: BKG/001 /5573-2/2015.
Ügyintézőnk: Frankó Róbe11 66/560-234

Város Polgármesteri Hivatala

Toldi Balázs polgármester
5500 Gvomaendrőd
Selyem u. 124.
Tisztelt Címzett!

A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015 (Ill.30.) Konn. rendelet
12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete szerinti illetékességi
szabályok figyelembevételével Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálatát és Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját (ITS) az alábbiak szerint véleményezem:
1.

Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálatának „ 1.12.1. Természeti adottságok" fejezetében kérem
feltüntetni: az Országos Erdőállomány Adattár aktuális adatai alapján Gyomaendrőd közigazgatási
terí.iletén 1232,62 hektár erdő található, ebből védelmi rendeltetésű erdő 604,69 hektár, gazdasági
rendeltetésű erdő 607,30 hektár, közjóléti rendeltetésű erdő 20,63 hektár.

2.

Amennyiben az ITS-ben megvalósítandó fejÚ·sztési projektek az Országos Erdőállomány Adattárban
nyilvántartott erdő az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 77. §-a szerinti igénybevételével járnak, az erdészeti hatóság engedélyező hatóságként jár el.

Szakmai véleményemet a te lepülésfej lesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/20 12. (XL 8.)
Korm. rendelet 31. § (l) bekezdése szerint adtam ki.
Gy ula, 2015. június 18.

Fentiekről

értesül:

J.

Gyomaendrőd

2.

Erdőfe l ügyeleti

Város Polgármesteri Hivatala - 5500 Gyomaendrőd,Sel yem u. 124.
és Hatósági Osztály (elektronikus.formában)

3.

Irattár

Földművelésügyi

és

Erdőgazdálkodási Főosztály

Erdőfelügyeleti

6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
6724 Szeged, Föltámadás u. 29.
5700 Gyula, Kertes u. 18.

és Hatósági Osztály

/{ bacs-erdeszet@nebih.gov.hu
[;'] 6001 Kecskemét, Pf.: 130.
~ 6701 Szeged, Pf.:35.
Q 5701 Gyula, Pf : 220.

~

76/50 1-700

~ 62/553-940

„ 66/560-232

~ 76/321 -95 1
J:l, 62/498 -056
J1 66/560-230

..--·
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5540- SZAR VAS , Szabadság u. 25-27.
Telefon: 661311-122

Telefax: 661311-704

Iktatószám: 1. 55991312015.
Ügyintéző: Gerda Gabriella
Tel.: 661311-122/ 109
E-mail: gerdagabriella@szarvas.eu

Tárgy: Gyomaendrőd Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának (JTS) és
Megalapozó Vizsgálatának véleményezése

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Toldi Balázs Polgármester Úr részére
Gyomaendrőd

Selyem út 124.

5500
Tisztelt Polgármester Úr!

Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
rendelkezéseire történő hivatkozással érkezett levelében véleményezést kérő megkereséssel
fordult önkormányzatunkhoz Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával
(a továbbiakban: ITS) kapcsolatban, melyre az alábbi véleményt adom ki:
1

A megküldött anyagból kitűnik, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata is hangsúlyosan
kezeli a Körös - holtágak környezetvédelmi fenntarthatóságának kérdését, melyet
Önkormányzatunk is fontosnak ítél.
A megküldött Megalapozó Vizsgálat és az ITS dokumentációjában foglaltakkal egyetértünk,
javaslatot, tartalmával kapcsolatosan kifogást nem emelünk, elfogadását támogatjuk.
Szarvas, 2015.június 18.

Tisztelettel:

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A
5555 HUNYA, Rákóczi út 19.
Tel.: 06-66-294-141 , Fax.:06-66-294-200
E-mail: hunya onkormt@.tvn.hu
polgannester@hunya.hu

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

20-;5
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z3.

Toldi Balázs
polgármester

5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.
Tárgy: Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgá lata és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
véleményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

Gyomaendrőd

Város Mega lapozó Vizsgá lata és Integrá lt Településfej lesztési Stratégiája
véleményezésével kapcsolatos megkeresésére, Hunya Község Önkormányzata részérő l az alábbi
véleményt adom .
Az Integrált Településfejlesztés i Stratégia Gyomaendrőd Város Önkormányzata számára
meghatározott, a város fej lesztésének középtávú feladatainak megvalósítását biztosító
kulcsprojektekkel és integrált akcióterületi beavatkozásokkal, valamint annak meghatározott
keretfeltételeivel egyetértek, azokka l kapcsolatban észrevételt nem teszek.
Fentiek alapján Gyomaendrőd Város Mega lapozó Vizsgálata és Integrá lt Telepü lésfejlesztési
Stratégiájának elfogadását támogatom .
Fenti vé leményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü lésfejlesztési stratégiáról
és a te lepülésrendezési eszközökrő l, va lam int egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott közvetlenül érintett
szomszédos települési önkormányzatként, a rendelet 31. § (1) bekezdése szerinti véleményezési
jogkörömben adtam ki.
Hunya, 2015 , június 17,

~
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BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
5600 Békéscsaba, Bartók Béla u. 1-3 .
5601 Békéscsaba, Pf.: 124.
Tel: 66/444-214; Fax: 66/523-719
BM. TeVfax: 33/2087, 33/2409
e-mail: hudakp@bekes.police.hu

.

.

.

Szám: 04000251/ 4445-2 /2015. Ált.

Tárgy:

Hivatkozási szám:
Előadó:

Telefon:
E-mail:

Integrált Településfejlesztési
Stratégiával kapcsolatos
tájékoztatás
IV. 4 - 92 /2015.
Popol Erika r. szds.
68/412-62218174. mellék
popole@bekes.police.hu

Toldi Balázs
Gyomaendrőd

Város

Polgármestere
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálata 2015. június
15-én megkapta a IV. 4 - 92 /2015. számú, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 38. § alapján
véleményezésre megküldött iratát.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletének 18. pontja alapján a Gyomaendrőd
Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához kapcsolódóan a Békés
Megyei Rendőr-fükapitányság határrendészeti hatáskörbe tartozó követelményt nem támaszt. Az
eljárás további szakaszában a határrendészeti szakterület vonatkozásában a Békés Megyei Rendőr
főkapitányság nem kíván részt venni.
Békéscsaba, 2015. június 19.
Tisztelettel:

· ·· .·,:.,
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/ IIudák Pál r. ezredys

/ rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány-helyettes
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Érkeztetési azono'"

2015

BED/01/141-1/2015.

Ügyintéző:

Farkas Péter
(66) 622-067

Telefon:

Tárgy:

23.

C?yeonkphiv-

BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:

J(l,\j

Vélemény Gyomaendrőd Város
integrált településfejlesztési
stratégiájához

Toldi Balázs
polgármester
részére
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500
Tisztelt Polgármester Úr!
Gyomaendrőd

Város 2015. május 26-ai keltezésű Megalapozó Vizsgálata és Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: ITS) tárgyában érkezett dokumentumtervezetek
véleményezése kapcsán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 31. §
(1) bekezdése alapján véleményemet az alábbiak szerint foglalom össze:

•

A véleményezésre megküldött ITS tartalma összhangban van a Korm. rendelet 2. számú
mellékletébe foglalt tartalmi követelményekkel.

•

Az ITS elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és
helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó Vizsgálat előzte meg, melynek tartalma
összhangban van a Korm . rendelet 1. számú mellékletébe foglalt előírásokkal.

•

Az ITS a helyi gazdaság, a helyi társadalom és az adott környezet szoros összefüggéseit
figyelembe véve, az Önkormányzat által szolgáltatott információk, a már elkészült
dokumentumok, a helyi társadalom véleménye, elképzelései alapján készült.

•

mutatja be Gyomaendrőd Város egyes városrészei közötti
a fejlettségükben mutatkozó eltéréseket, és szemlélteti a szegregációval
veszélyeztetett területek rehabilitációjának lehetőségeit.
Az

ITS

megfelelően

különbözőségeket,

•

Az ITS megfelelően ismerteti, hogy az egyes akcióterületeken tervezett fejlesztések
megvalósulása hogyan járulnak hozzá Gyomaendrőd Város jövőképének, jövőbe l i céljainak

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Telefon: (+36 66) 622-000 Fax: (+36 66) 622-001
Email: vezeto@bekeskh.hu Honlap: www.bekeskh.hu

teljesüléséhez, azonban az egyes célokhoz tartozó eredményindikátorok kidolgozatlansága miatt
(50-52. számú táblázat) a monitoring eredményessége nem mérhető a jelenlegi állapotban.
•

Javaslom az ITS 7. fejezet 3. bekezdésében hibásan
Gyomaendrődre javítani.

szereplő

Jánoshalma településnevet

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiával összefüggő további teendőkkel kapcsolatban felhívom
szíves figyelmét, hogy a Korm. rendelet 31. § (2)-(4) bekezdései az alábbi előírásokat tartalmazza:
A polgármester a beérkezett véleményeket, illetve e. vélemények alapján átdolgozott stratégiát ismerteti
a képviselő-testü lettel.
Az. elfogadott stratégiát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
A stratégia elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon belül értesítést küld az
egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak.
Kérem véleményem szíves tudomásulvételét.

Békéscsaba, 2015. június 22.
Gajda Róbert
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

~ ~.?-'- (
Börner Miklós
mb. osztályvezetö
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Körös-videki Vízügyi Igazgatóság
Körö$ Vailey Dtstrict Watcr Autbority
Venvaltung :für \Vasserwesen des Körös-ge~b:.!.!ie::,.i
,t:.:,;
e~'"-·- - - - - K-0930-012/2015. ikt. szám
Üi.: Berki Attila
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Tárgy: Gyomaendrőd Város Megalapozó
Vizsgálatának és Integrált TelepUlésfejlesztési
Stratégiájának szakvéleménye
Ügyiratszám: IV. 4-92/20 15
Irányítás: Nyíri-Szmolár Erzsébet

Toldi Balázs úrnak
polgánnester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (tov.: Igazgatóság) Gyomaendrőd Város Önkonnányzata
részére a Gyomaendrőd Város Megalapozó
Vizsgálatának és Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának véleményezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

A megküldött Gyomaendrőd Megalapozó Vizsgálatának és Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának dokumentumait áttanulmányoztuk és az alábbi javításokat és ajánlásokat
javasoljuk figyelembe venni.
A 30/2008. (XII.3 1.) KvVM rendelet 36. § (1) pontja szerint, ha az elsőrendű
árvízvédelmi vonalon szilárd burkolatú út vagy kerékpárút létesül, az útalap
szerkezetét a mértékadó árvízszint és az előírt magassági biztonság felett kell
kiépíteni. A tervezett turisztikai célú kerékpárúttal kapcsolatban kérjük figyelembe
venni, hogy a Hármas-Körös töltései a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló
74/2014. (XII.23.) BM rendelet hatályba lépése óta jelentős magassági hiánnyal
rendelkeznek.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Települési Vízmű (tartalék),
valamint Gyomaendrőd-Nagylapos Települési Vízmű (tartalék) kutak esetén a
1
tervezett munkálatok során tiszteletben kell tartani a belső védőövezetet (10 m sugarú
körnek megfelelő védőterületet) . Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. kútjai a jelenleg is érvényben lévő, 70608-002/2012.
számú határozat szerint, kijelölt védőidommal rendelkezik.

KÖVIZ1G H-5701 Gynla. Vá1osház utca 26. Pf.. 19
Telefon: 66/526-400*". Igazgató: 66/526-401, Fax: 66/526-407
E-mail: kovrzig@Jkov1zig.hu Honlap: wW'\v.kov1zig.hu

2

Megjegyezzük továbbá, hogy a dokumentumban az Igazgatóság régi neve (KÖR-KÖVIZIG)
szerepel, melyet javasolunk módosítani (KÖVIZIG).
Kérjük a fentiekben foglalt javaslatok elfogadását és a dokumentumokba való beépítését.
Igazgatóságunk a megfogalmazott középtávú célkitűzésekkel szemben kifogást nem emel, és
a véleményezésre benyújtott Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálatának és Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának dokumentumainak elfogadását javasolja.

Ezúton jelezzük, hogy Igazgatóságunk a tárgyi véleményezési eljárás további szakaszaiban
részt kíván venni és a véleményezés befejezését követően az eljárás lezárásáról értesítést kér.
Kérjük, hogy az elfogadott Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálat, Településfejlesztési
Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia dokumentumokat papír alapon, vagy
elektronikusan (cd-re kimentve, a rajzi mellékleteket dwg. vagy jpg.) fonnátumban küldjék
meg Igazgatóságunk részére.

Gyula, 2015. június 22.

,
Üdvözlettel:

~0_.,)'~
Bak Sándor
igazgató

•

/

?H

--

e:r1<

7tP.t

s1 azono ító

Dévaványa Város Önkormányzat~ uN 7 6.
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5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
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Tárgy: Gyomaendrőd város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) véleményezése
Hiv. sz.: IV.4-92/ 2015.
Ü. i.: Nyíri-Szmolár Eszter

Ügyiratszám: IV-4/334/2015.
Ügyintéző: Feke László
Telefon:
66 / 483-1 00/128 mellék

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124.

Tisztelt Polgármester Úr!

Dévaványa Város Önkormányzata a hivatalomhoz IV.4-92/2015. iktató szám alatt megküldött
Gyomaend1·őd város Integrált TelepülésfeflesZfési Stmtégi4Jának megalapozó vizsgálata című, valamint
Gyomaendrőd város Integrált Településfo/les:::._tési Stratégiája cúnű dokumentációkat áttanulmányoztam.
A dokumentációkban szereplő fejlesztések hosszú
Gyomaendrőd város versenyképességének és
fejlesztésekkel hatékonyan sikerül elősegíteni a
műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti,

távon reálisan megvalósíthatók és biztosítják
gazdasági jelentőségének növekedését. A
város terület-felhasználásának feltételeit, a
térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható
ökológiai és kulturális adottságok, értékek

megőrzésére.

A dokumentációkban foglaltakkal kapcsolatosan az alábbi észrevételt teszem:
Az ITS-t megalapozó vizsgálati dokumentáció 17. oldal Funkcionális vonzáskörzet 3
bekezdésében megfogalmazott Gyomaendrőd és Dévaványa viszonyrendszeréről és a települések
rivalizálásáról szóló résszel nem értünk egyet, mert úgy véljük a két település kapcsolata inkább az
együttműködésen és egymás segítésén alapul, sem mint az egymással való versengésen. Mind a két
településnek elsődleges célja, hogy lakosságát a lehető legjobb módon és legszélesebb körben
kiszolgálja, melyet nem egymás rovására, hanem közösen munkálkodva kívánunk elérni. Kérjük
az álláspont javítását, vagy a mondat mellőzését.
A véleményezési eljárás további szakaszában nem kívánunk részt venni.
Dévaványa, 2015. június 19.
Üdvözlettel:

5510 Dévavái!Ja, Hósö'k tere 1.

Fax: 66/484-100

e-mail: n111szak@devava1rya.lm
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KARDOS KÖZSÉG
Polgármesterétől
5552 Kardos Gyomai út 24. sz.
Tel/Fax: (66) 292-121, 292-230
e-mail: kardos szarvasnet.hu
552-2/2015.ikt.sz.

Tárgy: Gyomaendrőd Város Megalapozó
Vizsgálatának
és
Integrált
Településfejlesztési
Stratégiájának
véleményezése
Hív.sz: IV.4-92/2015.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd

Tisztelt Cím !
Gyomaendrőd

Város Megalapozó Vizsgálatának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
véleményezése tárgyú fenti számú megkeresésükre tájékoztatjuk, hogy az elkészített
dokumentációval kapcsolatban észrevételünk nincs.

Kardos, 2015. június 26.
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Nyíri-Szmolár Eszter
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Polgármesteri Hivatal Köröstarcsa [onkormanyzat@korostarcsa.hu]
2015. június 26. 11:36
nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu
ITS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Nyíri-Szmolár Eszter
Hiv. szám: IV.4-92/2015

Tisztelt Cím!

Ezúton tájékoztatom, hogy Köröstarcsa Község Önkormányzata részéről Gyomaendrőd Város
Megalapozó Vizsgálatának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatosan
észrevételt nem teszünk.
Köröstarcsa, 2015. június 26.

Lipcsei Zoltán
polgármester

1

CSABACSŰD NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 87.

TeL: (66) 536-411 Fax: (66) 119-616
E-mail: polghivcsutk@s:.arvas.hu

ikt.sz.: 1151-1/2015/Cs.
üi.: Gottlieb Györgyné
06/66/536-415

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési osztály

Tárgy: Egyeztetés

Az Önkormányzatunk részére megküldött Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálata és
Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) című dokumentumok tervezetét
áttanulmányozva, észrevételt nem teszünk.

Csabacsűd,

2015. június 26.

Tisztelettel:

~\~~
polgármester

Nyíri-Szmolár Eszter
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata [onkormanyzat@gyomaendrod.hu]
2015. június 26. 13:55
'Nyíri-Szmolár Eszter'
FW: Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálatának és a megküldött ITS
véleményezése

From: paulo.erzsebet@gmail.com [mailto:paulo.erzsebet@gmail.com] On Behalf Of Pauló Erzsébet
Sent: Friday, June 26, 2015 11:26 AM
To: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Subject: Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálatának és a megküldött ITS véleményezése

Tisztelt Nyíri-Szmolár Eszter!
Gyomaendrőd Város tárgyban szereplő dokumentumai véleményezésre, partnerségi egyeztetésre
megküldésre kerültek Kondoros Város Önkormányzatának.
A megküldött dokumentumokkal kapcsolatban észrevétellel nem kívánunk élni.

Üdvözlettel:
Pauló Erzsébet
Beruházási előadó
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel.: +36 66 589 329, Fax:+36 66 589 302
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A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények
Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve

Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály (5600
Békéscsaba, Hunyadi tér 4.)
Békés Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály (5600 Békéscsaba,
Szarvasi út 107.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály (5000
Szolnok, Indóház u. 8.)

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Dokumentáció
átvételének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Észrevétel érkezette

Észrevételek beérkezésének dátuma

(I/N)

(ÉÉÉ.HH.NN)

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.03

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.02

Nincs az eljárásnak további
Legfonotsabb szabályozások figyelembevétellének
szakasza. Az ismertetett
kérése, véleményezési eljárás további szakaszában
szabályozások más ill. részletesebb
részt kíván venni.
terveknél alaklmazandók.

2015.06.04

A "Megalapozó vizsgálat" "Ásványi nyersanyag
lelőhely" leírásban a szénhidrogén kutatási terület
és bányatelkek felsorolása kimaradt. Bányatelkeket,
kutatási területeket felsorolja, információkat
megadja. Eljárás további szakaszában nem kíván
részt venni, az elfogadott dokumentációt kéri CD-n
megküldeni.

Köszönjük az észrevételt.
Kiegészítettük a dokumentumot.

A véleménnyel egyetértünk, ilyen
javaslatot adtunk (csak
helyhezkötötten vsz igénybe
termőföldet bármely tervezett
fejlesztés).

2015.05.27

2015.05.29

I

Békés Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

Beérkezett vélemény leírása

Tervezői válasz

Tájékoztatás hatósági hatáskör hiányáról

Nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.08

Termőföldek takarékos és csak asz indokolt
szükségeletnek fmegfelelő felhasználására javaslat.
Egyebekben egyetért.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.10

Véleményük szerint nem érint természetvédelmi
szempontból kiemelt területet. Természetvédelmi
szempontú kifogás, észrevétel nem merült fel.

A dokumentum tartalmazza a
védett területek felsorolását.
Köszönjük az egyetértést.

Békés Megyei Kormányhivatal
népegészségügyi Főosztály

Békés Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útés Hídügyi Főosztály
Engedélyezési és
forgalomszabályozási Osztály
Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.10

Kiegészítést tesz 1.9.2.3. és a 1.17.9. fejezethez.

A kért kiegészítések véleményünk
szerint nem az ilyen átfogó
dokumentumban szerepelnek, így
nem történt kiegéyzítés.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.10

Kifogást nem emelnek, figyelmet felhívják a
projektek megvalósítása során a vonatkozó
hatályos jogszabályokra.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.06.01

I

2015.06.15

Egyetért, észrevételt nem tesz, elfogadását
támogatja.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.18

Pontosításokat kér mind a Megalapozó, mind az
ITS dokumentumban.

Köszönjük az észrevételeket, a
javítást elkészítettük,
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Áll. Ig. Elj. Vélemények

A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények
Sorszám

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve

Örménykút Község
Önkormányzatától
Honvédelmi Misztérium Hatósági
Hivatal
Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
Mezőtúr Város Önkormányzata

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Dokumentáció
átvételének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Észrevétel érkezette

Észrevételek beérkezésének dátuma

Beérkezett vélemény leírása

Tervezői válasz

(I/N)

(ÉÉÉ.HH.NN)

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.11

Kifogást nem emel.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.06.03

I

2015.06.12

Külön észrevételt nem tesz.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.06.01

I

2015.06.17

Jogszabályi rendelkezésekre hivaja fel a figyelmet,
valamint az 5130/1 hrsz-ú terület kapcsán a 99.
oldalon pontosítást kér, egyebekben jóváhagyja.

A megalapozó munkarész
elkészülte után jött ki az új
jogszabály, ám a kiegészítést,
módosítást elvégeztük.

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.18

Egyetért, észrevételt nem tesz, elfogadását
támogatja.

Köszönjük; nincs teendő.

A veszélyes üzemen túl a többi
észrevétel más tervezési
szakaszokat érint; ezekkel
kapcsolatban nincs teendő.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi
és Erdőgazdálkodási Főosztály,
Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztály

17.

Szarvas Város Önkormányzata

18.

Hunya Község Önkormányzata

19.

Békés Megyei RendőrFőkapitányság Rendészeti
Igazgatóság

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.18

OTSZ-re felhívja a figyelmet. Veszélyes üzem Keselyősi Kft. Ügye lezárult. Csapadékvíz elvezető
úrkok módosítása esetén a vízkárelhárítási tervben
is módosítani kell. Vízgazdálkodási törvényre
figyelem felhívás. Gyomaendrődi vízellátást
részletez, védőidomról tájékoztat.
Szennyvízcsatorna fejlesztés esetén felhívja a
figyelmet a szennyvíztelep kapacitására. Holtágak
fejlesztésénél felhívja a figyelmet a vízgazdálkodási
funkciók vizsgálatára. Részt kíván venni a többi
szakaszban is, kéri a végeleges anyagot
elektronikus adathordozón.

2015.05.27

2015.06.01

I

2015.06.18

Hírközlési érdeket nem érint, nem áll módjában
véleményezni.

A megalapozó munkarész 1.16.3.
fejezete foglalkozik a hírközléssel;
fejlkesztési igényt is jelzünk.

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.22

1.12.1. Természetia dottságok fejezet
kiegészítésének kérése (ha jelölése), figyelmet
felhívja ha ITS erdőt érintene, az eng. hatóságra.

A kért adatokkal kiegészítettük az
anyagot.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.23

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.23

2015.05.27

2015.06.01

I

2015.06.23
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Holtág kérdését fontosnak tartják, kifogást nem
emelnek, elfogadását támogatják.
Egyetért, észrevételt nem tesz, elfogadását
támogatja.
Egyetért, észrevételt nem tesz, elfogadását
támogatja, további szakaszban nem kíván részt
venni.

Köszönjük; nincs teendő.
Köszönjük; nincs teendő.

Köszönjük; nincs teendő.

Áll. Ig. Elj. Vélemények

A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények
Sorszám

20.

21.

22.

Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve

Békés Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti
Főosztály Építésügyi osztály
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Kardos Község Önkormányzata

24.

Köröstarcsa Község
Önkormányzat
Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzat
Kondoros Város Önkormányzata

26.

Dokumentáció
átvételének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Észrevétel érkezette

Észrevételek beérkezésének dátuma

Beérkezett vélemény leírása

Tervezői válasz

(I/N)

(ÉÉÉ.HH.NN)

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.23

Egyetért, támogatja, eredményindikátorok
kidolgozatlanságát jelzi, 7. fejezet 3. bekezdésnél
javítást kér.

A javítást elvégeztük. Az
indikátorok közben elkészültek.

Kerékpárút létesítésénél felhívja a figyelmet a
74/2014 (XII.23.) BM rendeletre, továbbá Vízmű
kutak és Liget fürdő védőövezetre, védőidom
Köszönjük az észrevételt, javítottuk.
meglétére figyelmeztet, Igazgatóság nevét kéri
átírni, egyebekben egyetért, javasolja elfogadásra.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.25

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Kéri a "rivalizáló viszony" kifejezés mellőzését,
inkább együttműködő viszonyról erősít meg.
Egyebekben egyetért.

A kérésnek megfelelően
finomítottuk a megfogalmazást.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Nem tesznek észrevételt, támogatják.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Nem tesznek észrevételt.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Nem tesznek észrevételt.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Nem tesznek észrevételt.

Köszönjük; nincs teendő.

Dévaványa Város Önkormányzat

23.

25.

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)
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Áll. Ig. Elj. Vélemények

Összefoglaló értékelés
aDAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉMOP-;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

Azonosítók:
Település neve: GYOMAENDRŐD
Településfejlesztési dokumentum fajtája: MV, ITS

A. Az értékelés legfontosabb pozitív megállapításai
−

−

A stratégia kidolgozása során a tervezők példamutató igényességgel és alapossággal
készítették elő a város közép- és hosszútávú fejlesztési terveit és az ezt megalapozó
helyzetelemzést is. (A helyzetelemzés néhány hiányosságát a C pont és részletesen az
értékelés tartalmazza.)
A fejlesztési dokumentum igényes szerkesztése, áttekinthetősége segítségére van a
szakembereknek abban, hogy a fejlesztések célját és rendszerét pontosan láttassa, ami
példaértékű lehet más települések számára is.

B. A dokumentum formai, szerkesztési színvonala
−

Az elkészül fejlesztési dokumentumok formai és szerkesztési színvonala kiemelkedő, az
elhelyezett térképek, diagramok, táblázatok segíti a leírtak értelmezését, nyomon követését.
Egy-egy ilyen nagyobb terjedelmű dokumentum olvashatóságát, a fejezetek nyomon
követését (vagy pl. visszaugrást egy korábbi részhez) azonban segíti, ha a végleges
változatban majd elkészítik a tartalom jegyzékét (un. oldaltérképét), mely a monitoron a
szöveges rész mellett olvasható.

C. A dokumentum feltétlenül javítást igénylő elemeinek azonosítása
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1) A tervezők alapvetően követik a kormányrendeletben előírt tartalmi fejezeteket, azonban a
megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit tartalmazó jogszabályban meghatározott
vizsgálati fejezetek némelyike nem szerepel a megalapozó vizsgálatban (1.7.3 Települési
identitást erősítő tényezők…; 3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek
lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akció-területek)). E pontok a
kormányrendelet értelmében elhagyhatók vagy összevonhatók, de ennek indoklása
1

szükséges. Az anyagban szerepeltetni kell – akár egy-két mondatban – a tartalmi
követelményektől való eltérés okát (pl. a bevezetésben, vagy az adott fejezet elején).
2) Javasolt a tartalomjegyzék összehangolása az anyag alfejezeteivel is a kormányrendelet
mélységéig (pl. 1.16. fejezet „négy-számú” alfejezetei).
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
1) Alapvetően követték a megadott tartalmi követelményt és ahol a tervezők úgy ítélték meg, ki
is bővítették további témákkal, részletekkel. A jogszabályban meghatározott fejezetek
némelyike azonban nem szerepel a dokumentumban (bár annak egyes tartalmi elemei más
alfejezetekben kétségtelenül benne vannak). E pontok a kormányrendelet értelmében
elhagyhatók vagy összevonhatók, de ennek indoklása szükséges. Az anyagban szerepeltetni
kell – akár egy-két mondatban – a tartalmi követelményektől való eltérés okát.
2) A legtöbb beavatkozás költségbecslését tartalmazza az ITS, és ezek finanszírozását elsősorban
európai uniós ágazati és területi operatív programok fogják biztosítani. A projektek becsült
költsége és a mozgósítható források közötti hozzávetőleges egyensúlyt nem mutatták ki. Az
egyensúly kimutatása történhet pl. a település múltbeli (2007–13 EU tervezési ciklus)
forrásfelhasználásának alapul vételével; a TOP megyei keretek ismeretében, azok várható
településenkénti megoszlásának becslésével, amihez hozzáadhatók a tervezett ágazati
beavatkozások költségei; vagy más települések hasonló adatai alapján, figyelembe véve a
település ambícióit, terveit is (pl. a 2007–13 időszakban megszerzett források mennyiségének
meghaladása, stb.).
(Pl.:„Az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye (mintegy XXXX millió Ft)
jelentősen meghaladja a tervezési időszakban reálisan bevonható források mértékét, ami,
optimista becslés esetén sem várható, hogy meghaladja a ZZZZ milliárd forint összeget. Mivel
az elérhető források összetétele sem ismert, az ITS ténylegesen végrehajtásra kerülő
beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek folyamatos
figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása az
ITS menedzselésének részét képezi.”)
3) Az ITS nem tartalmazza a stratégia megvalósításáért felelős szervezeti háttér ismertetését.
Szükséges bemutatni/kidolgozni a dokumentumban foglalt fejlesztési szándékok stratégiai és
operatív megvalósításért felelős irányító és döntéshozó intézményrendszert, és ehhez
rendelni egy becslést, hogy a fejlesztések operatív lebonyolítása nagyjából mekkora és milyen
minőségű, összetételű humán kapacitással valósítható meg (a szükséges humánerőforráskapacitás kimutatásának alapjául lehet venni a korábbi évek tapasztalatait).

D. Egyéb, az értékelt dokumentum minőségének javítására irányuló
javaslatok
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1) A tervezők felhasználták a KSH által rendelkezésre bocsájtott adatokat, a legfrissebb adatokat
összehasonlították a korábbi adatokkal, és ezekből tendenciákat vizsgáltak, elemeztek. Az
elemzésből azonban elmaradt a hasonlónak tekintett városokkal való összehasonlítás.
Javasolt a hasonlónak tekintett városokkal való összehasonlítás fontosságára utalni a
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szövegben: például a város határozza meg pozícióját társadalmi és gazdasági helyzetének
legfontosabb területein más, hasonlónak tekintett (közeli, hasonló népességszámú, hasonló
társadalmi vagy gazdasági kihívások előtt álló, stb.) településekhez képest és az ITS
monitorozása és értékelése során az elért eredményeket e települések eredményeivel, illetve
helyzetének változásával vesse össze.
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
1) Az anyag ITS intézkedéseihez meghatározta az indikátorokat, a bázis- és célértékek
meghatározása azonban igen esetleges (a bázisérték a legtöbb esetben n.a., a célértékeknél
az eltérés mértékének feltüntetése (+/-) még valamelyest értelmezhető, de pontos értékek a
bázisérték hiányában értelmezhetetlenek (pl. Öregedési index; öntözhető terület nagysága,
stb.). Az indikátorok bázis- és célértékeinek meghatározása a jelenleg rendelkezésre álló
anyagok és ismeretek alapján valóban igen nehézkes. Javasolt ezért, hogy azoknál az
indikátoroknál, ahol nem sikerült bázis- és célértékeket azonosítani, ott a dokumentum
utaljon arra, hogy az ITS monitorozása (első éves felülvizsgálata) során kell majd azokat
pótolni. Az ITS-ben meghatározott indikátorok számszerűsített értékei helyett a
várható/tervezett változást (növekedés, csökkenés, nem változik) javasolt szerepeltetni
inkább – a nullák/n.a-k/üres cellák helyett – az adott indikátorra vonatkozóan.
2) Az ITS érintőlegesen jelzi a magán befektetők által megvalósítható fejlesztések lehetőségét,
de nem vázolja fel az együttműködés főbb feladatait/lehetőségeit (pl. folyamatos
kommunikáció, tájékoztatás, közös projekt/pályázati lehetőségek, támogatások stb.). Az ITS
készítésének egyik elvárt eredménye, hogy a stratégia segítse a települést a magán
befektetőkkel való szervezett és strukturált együttműködés kialakításában. Javasolt
kiegészíteni a dokumentumot, az anyagban – akár több helyen is – megemlíteni ezeket a
lehetőségeket.
3) Az ITS biztosítja, hogy a monitoring-tevékenység eredményei hozzáférhetőek legyenek a
partnerek számára. Bár a monitoring fejezetben, külön ennek részletei már nem kerültek
bemutatásra, csupán egy összefoglaló utalás jelzi ezt. Javasolt a partnerek monitoring és
értékelési jellegű tevékenységekbe történő bevonásának módjára vonatkozóan pár
mondattal kiegészíteni a szöveget. (Pl.:„A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a
település rendszeresen megjelenteti saját honlapjának azon részén, amelyet a
településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn. Emellett, a monitoring
adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan közreműködő partnerek részére és
számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása
tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal nyilvános közmeghallgatást tart az ITS
megvalósításának előrehaladásáról.”)
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Tervezői válaszok
a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi
jóváhagyásához
DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002
„Dél-Alföldi Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”

Gyomaendrőd

2015. augusztus 17.
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1. BM ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSRE ADOTT TERVEZŐI VÁLASZOK
Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
kapcsán.
Belügyminisztériumi szakmai
minőségbiztosítás során
meghatározott módosítási igény

Sorszám

B pontban megfogalmazott javaslatok
1.
Még tovább javítana az egyébként is
színvonalas
szerkesztésen,
ha
megjelenne az oldaltérkép.

Tervezői válasz

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

A végeges dokumentumokat oldaltérkép (könyvjelzők)
megjelenítésére alkalmas PDF formátumban mentettük el.
Ahhoz, hogy az oldaltérkép megjelenjen a PDF olvasó program
nézet beállítása lehet szükséges.
Például az Adobe Acrobat Readerben a következőképpen:
View menü > Show/Hide > Navigation Panels > Bookmarks

C pontban megfogalmazott javaslatok
1.

2.

1.

A tervezők alapvetően követik a
kormányrendeletben előírt tartalmi
fejezeteket, azonban a megalapozó
vizsgálat tartalmi követelményeit
tartalmazó
jogszabályban
meghatározott vizsgálati fejezetek
némelyike
nem
szerepel
a
megalapozó vizsgálatban. Indoklás
szükséges.
Javasolt
a
tartalomjegyzék
összehangolása
az
anyag
alfejezeteivel is a kormányrendelet
mélységéig.

A

jogszabályban

meghatározott

Megalapozó vizsgálat
A bevezetésben röviden utalunk az összevonásokra,
egyszerűsítésekre.

A kormányrendelethez képest alkalmaztunk egyszerűsítést, de
bővítést is. Az egyszerűsítésekről – az előző sorral azonosan –
szólunk, de tovább nem bővítjük a tartalomjegyzéket.
természetesen a dokumentumon belüli összehangolás
megtörténik.
Integrált Településfejlesztési Stratégia
A bevezetésben röviden utalunk az összevonásokra,

Megalapozó vizsgálat: Bevezetés: Az ITS szakmai-tartalmi
felépítését meghatározó dokumentumok 13. oldal

Tartalomjegyzék: 4-9. oldal

ITS: Bevezetés: 9. oldal

ITS DA Konzorcium

1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em
Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
kapcsán.
Sorszám

2.

3.

Belügyminisztériumi szakmai
minőségbiztosítás során
meghatározott módosítási igény

Tervezői válasz

fejezetek némelyike azonban nem egyszerűsítésekre.
szerepel a dokumentumban (bár
annak egyes tartalmi elemei más
alfejezetekben kétségtelenül benne
vannak). E pontok a kormányrendelet
értelmében
elhagyhatók
vagy
összevonhatók, de ennek indoklása
szükséges.
Az
anyagban
szerepeltetni kell – akár egy-két
mondatban
–
a
tartalmi
követelményektől való eltérés okát.
A projektek becsült költsége és a Nem csak annyi projekt szerepel az anyagban, amennyire
mozgósítható
források
közötti biztosan van forrás, hanem minden olyan terv, melyet meg
hozzávetőleges egyensúlyt nem kellene valósítani. Ezért inkább az a helyi álláspont, hogy
mutatták ki. Az egyensúly kimutatása lehetőség szerint minden már megfogant projekt szerepeljen a
történhet pl. a település múltbeli stratégiában, hiszen elképzelhető, hogy valamilyen forrásból
(2007–13 EU tervezési ciklus) előbb-utóbb megvalósítható lesz. Az összehasonlítás más,
forrásfelhasználásának
alapul hasonló nagyságú városokkal pedig veszélyes is lehet, hiszen
vételével; a TOP megyei keretek pontosan a település egyediségére nem lehetünk tekintettel.
ismeretében,
azok
várható Ezekkel együtt viszont a megyei TOP-os forrásfelhasználásra
településenkénti
megoszlásának van utalás az anyagban.
becslésével, amihez hozzáadhatók a Ugyanakkor a javasolt módon kiegészítettük a dokumentumot.
tervezett ágazati beavatkozások
költségei; vagy más települések
hasonló adatai alapján, figyelembe
véve a település ambícióit, terveit is.
Az ITS nem tartalmazza a stratégia Ezt valóban nem tartalmazza a stratégia. Az egyik probléma
megvalósításáért felelős szervezeti éppen az, hogy az Önkormányzat már most is túlfeszített
háttér ismertetését.
Szükséges humán kapacitás területén, többletlétszámra viszont nincs
bemutatni/kidolgozni
a lehetőség, erre nem lesz külön intézményrendszer.

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

ITS 4.7 fejezet 73. oldal

ITS 8.2.1 fejezet 122. oldal

ITS DA Konzorcium
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Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
kapcsán.
Sorszám

Belügyminisztériumi szakmai
minőségbiztosítás során
meghatározott módosítási igény

dokumentumban foglalt fejlesztési
szándékok stratégiai és operatív
megvalósításért felelős irányító és
döntéshozó intézményrendszert.
D pontban megfogalmazott javaslatok
1.

Az
elemzésből
elmaradt
a
hasonlónak tekintett városokkal való
összehasonlítás.
Javasolt
a
hasonlónak tekintett városokkal való
összehasonlítás fontosságára utalni a
szövegben

1.

Az anyag ITS intézkedéseihez
meghatározta az indikátorokat, a
bázis- és célértékek meghatározása
azonban igen esetleges. Az
indikátorok bázis- és célértékeinek
meghatározása
a
jelenleg
rendelkezésre álló anyagok és
ismeretek alapján valóban igen
nehézkes. Javasolt ezért, hogy az
ITS monitorozása (első éves
felülvizsgálata) során kell majd
azokat pótolni.
Az ITS érintőlegesen jelzi a magán
befektetők által megvalósítható
fejlesztések lehetőségét, de nem
vázolja fel az együttműködés főbb

2.

Tervezői válasz

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

Ugyanakkor egyeztetve az Önkormányzattal, kiegészítettük az
anyagot egy részletesebb ismertetéssel.

Megalapozó vizsgálat
A tényadatok összehasonlítását részben tartalmazza a
helyzetfeltáró
munkarész,
következtetéseket
is
megfogalmaztunk. Ugyanakkor az anyagot kiegészítettük, bár
az összehasonlításokat minden esetben helyén kell kezelni,
amire kiemelten figyelni kell.

Megalapozó vizsgálat 2.2 fejezet 140-143. oldal

Integrált Településfejlesztési Stratégia
A javaslatot megfogadtuk, több fejlesztésnél is a leírtak szerint
módosítottuk az anyagot.

ITS: 8.5.2 fejezet, táblázatok 129-136.oldal
ITS: 8.5.3 fejezet 139. oldal

Néhány javaslattal kiegészítettük az anyagot.

ITS 8.4 fejezet 124-125. oldal

ITS DA Konzorcium
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Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
kapcsán.
Sorszám

3.

Belügyminisztériumi szakmai
minőségbiztosítás során
meghatározott módosítási igény

feladatait/lehetőségeit. Javasolt a
kiegészítés.
Javasolt a partnerek monitoring és
értékelési jellegű tevékenységekbe
történő
bevonásának
módjára
vonatkozóan
pár
mondattal
kiegészíteni a szöveget.

Tervezői válasz

Kiegészítettük az anyagot.

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

ITS 8.5.2 fejezet 139. oldal

ITS DA Konzorcium
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2. GYOMAENDRŐD ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRŐL MEGFOGALMAZOTT KIEGÉSZÍTÉSI IGÉNYEK
Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat idején Gyomaendrőd Önkormányzatától érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája kapcsán.
Sorszám

1.

Az Önkormányzat részéről
meghatározott módosítási igény

BM
minőségbiztosításról
visszaérkezett
dokumentumhoz
kapcsolódóan az Önkormányzat még
további 12 új projektet alakított ki.
Ezek részben a legújabb, TOP
forrásokhoz
kapcsolódó
megbeszélések következményeként
fogalmazódtak meg. valamennyi új
projektötlet szerepeltetését kérte az
Önkormányzat.

Tervezői válasz

A 12 új projekt között van hálózatos, akcióterületi és egyéb
projekt is. Valamennyi újonnan felmerült projektet
szerepeltetjük a dokumentumban.
Hálózatos projekt: 12-20. számú projekt
Akcióterületi projekt: ezek egyben hálózatos projektek is
Egyéb projekt:3-5. számú projekt
A projektekkel kapcsolatos valamennyi további összefüggést is
átdolgoztuk, kiegészítettük (forrás, indikátor,…)

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

ITS hálózatos projektek 48-52. oldal
ITS egyéb projektek 64-65. oldal

A fentiek mellett a dokumentumok véglegesítése során sor került a kisebb formai, stilisztikai hibák javítására.

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

A Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény által üzemeltetett
turisztikai elemek 2015. évben alkalmazott díjtételei
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be 2012. évben a DAOP 2.1.1.-2.1.1/J-12
kódszámú pályázati kiírásra „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a
Körös ökológiája tükrében címmel.
A projekt keretén belül 2015. évben az alábbi létesítmények kerültek megvalósításra:
Körös Látogatóközpont
Bárka Látogatóközpont
Erzsébet Ligeti Tanösvény
Szent László Híd
Szent Antal Zarándokszálláshely
Szent Antal Sütőház
A 2015. május 28-án aláírt Üzemeltetési szerződés értelmében az önkormányzat a Közművelődési, Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézményt bízta meg a Szent Antal Zarándokszálláshely és a Szent Antal Sütőház üzemeltetésével.
A létesítmények aktiválására és üzemeltetésre történő átadására 2015. július 6-án került sor.
A pályázatban megvalósult projektekhez kapcsolódó szolgáltatások díjtételeit a Képviselő-testületnek meg kell
ismernie és jóvá kell hagynia. Az intézmény vezetője benyújtotta az alkalmazandó díjtételekre vonatkozó kérelmét,
mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Az intézmény által üzemeltetett létesítményekhez kötődő szolgáltatások tervezett bruttó díjtételei az alábbiak:
A Szent Antal Zarándokház tervezett díjai:
Felnőtt

Diák

Szállásdíj

2.000 Ft
/fő/vendégéjszaka

1.400 Ft
/fő/vendégéjszaka

Ebédlő és udvari létesítmények bérlete

Fűtve

Fűtés nélkül

Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek,
intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók
belépődíjas rendezvényei részére
4.200 Ft/óra

3.700 Ft/óra

Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti foglalkozás,
tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények

2.200 Ft/óra

1.800 Ft/óra

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék

800 Ft/óra

A Szent Antal Kenyérsütő Ház tervezett díja:
Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)

800 Ft/fő
1.500 Ft/fő

Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatban szereplő
díjtételek elfogadását.

Döntési javaslat
"Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2015. évi díjtételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
által üzemeltetett Szent Antal Zarándokszálláshely és Szent Antal Sütőház alábbi bruttó díjtételeit:
A Szent Antal Zarándokház díjai:
Felnőtt

Diák

Szállásdíj

2.000 Ft
/fő/vendégéjszaka

1.400 Ft
/fő/vendégéjszaka

Ebédlő és udvari létesítmények bérlete

Fűtve

Fűtés nélkül

Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek,
intézmények, cégek, vállalakozások és egyéb tevékenységet
folytatók belépődíjas rendezvényei részére

4.200 Ft/óra

3.700 Ft/óra

Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti foglalkozás,
tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények

2.200 Ft/óra

1.800 Ft/óra

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék

800 Ft/óra

A Szent Antal Kenyérsütő Ház díjai:
Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)

800 Ft/fő
1.500 Ft/fő

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Közmiívelödési- Közgyíijteményi és Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd Kossi'lih Lajos utca 9.sz.
Telefon/Fax: 661283--524 E-mail: kaio11anmvhaz@fi·eemail.h11
----------·---

Tárgy: Kérelem
Iktsz.: Kl52/2015-4
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Toldi Balázs polgármester
5500 Gyomaendrőd
Selyem u. 124.
Tisztelt Polgármester Úri

A Lélekkel a Körösök mentén pályázatban megvalósult turisztikai létesítmények közül a
~;zent Antal Zarándokház és a Szent Antal Kenyérnütő Ház intézményünk üzemeltetésébe
került. Szükséges ezéit az ezekre vonatkozó szolgáltatási díjak beépítése intézményünk
szolgáltatási rendszeréNc. Kérjük a tervezetet meg1árgyölásra és elfogadásra a Képviselő
testület elé tárni.

A Szent Antal Zarándokihliiz

te1:ve:~dl

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

díjai:

'h2000 Ft.-+IFA

------,---

l<eluőtt

Szálliisdlij
e---- - - - - - -·-------

Diák
1400 Ft.- +IFA

-~-

-·-

. Ebédlő és udvari létesíti;;;<11yek - - , - Ji'ííitYe
bérlete
- - - - - - - - · · - - · - - - - - " - - - - -Kereskedelmi tevékenységek,
valamint civil szervezetek,
I inté~rnény.ek, cégek, :'.Al!alakozások és
4.2Jlü Ft/óra
1 egyeb tevekenyseget rnlytatok
1

Fíítés nélkiil

3.700 Ft/óra

---t----

belépődíjas rendezvé11yei 1.:_é>z.;1oe_.__
Egyéb, az előzőekbe nem tm tozó ,'1>J.
hitéleti foglalkozás íanfolyam, g~(1]és,
oktatás, előadás, megbeszél{·s :;eb )
1
2 :'00 Ft/óra
1. 800 Ft/óra
rendezvények
________________ _l __ _
SzombBt, vasárnap és ünnepnapokon 1
800 Ft/óra
ügyeleti pótlék; _________________;___- -----~-

A Szent Anita!

Kenyérsfrlő

Ház tervezett díja:

/ Csopottos gyei mekf~t~lallcoÚs·Jk---

800

Ft/fő

1

l_I Kemencés
-------------------------·
----------ételek bemutatója
1

L

---+-----------1

1.500,- Ft/fő

(családi program)
----------------------·-·-----~----·------~

A Szent Antal Zaráncilokház eddigi bevételei:

Kp.

Dátum
07. l'.i.
07. 17.
07. 17.
07. 18.
07. 18.
08. 15.
-08. 15.
-·
08. l 9.
08. 21.-08. 22.
08. 29•..
08. 29.
·-·~

~--

~-

-]

Atutalás

Auguszt1
. _Auguszt1

-----..------···

Osszesen:

Gyomaendrőd,

-

-·---

2015. szeptember 8.

Dr. Szonda István
intézményvezető

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

Turisztikai attrakció záró beszámoló
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű, "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c. pályázat megvalósítási időszaka 2015. július 31-én lezárult. Benyújtásra került a záró
beszámoló és az elszámolás.
A projekt megvalósítási időszakáról és a pénzügyi teljesülésről Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser és Uhrin
Anita pénzügyi vezető elkészítették beszámolójukat, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt beszámolók áttekintését és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c. pályázat záró beszámolóinak elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testületnek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
"Lélekkel a Körösök mentén"- Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c. pályázat záró beszámolóinak elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Turisztikai attrakció záró beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Lélekkel a Körösök mentén" -Turisztikai fejlesztések
a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. pályázatról készített szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: 12. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1 /J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a
Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című
pályázatról
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A pályázat benyújtásra került 2012.09.25-én. A pozitív döntéséről szóló értesítés 2014.03.21én érkezett. A megítélt támogatás 459.191.080,- Ft, a támogatás intenzitása 100%. A
Támogatási Szerződés 2014.05.30-tól hatályos.
A projektet Gyomaendrőd Város Önkormányzata valósította meg.
A projekt ténylegesen 2014.05.12-én kezdődött el. Kérelem alapján a projekt megvalósítása
2015.06.30. helyett 2015.07.31-én fejeződött be. Indoklás: a híd kivitelezési határidő
hosszabbítása.
A projekt keretében elvégzett tevékenységek:
A projekten belül a kötelező nyilvánosság biztosítása és az üzleti marketing tevékenységek
teljes egészében megvalósultak. A nyilvánosság szakértő 3 árajánlat bekérésével került
kiválasztásra. A II. kommunikációs csomagban előírásainak megfelelően történt a Rekline
Stúdió teljesítése. Az üzleti marketing tevékenységet ellátó megbízott közbeszerzés keretében
került kiválasztásra. A Médium Hungaricum Kft szerződés szerint teljesített.
Projekt előkészítő tevékenység keretében töiiént az értékbecslési tevékenység elszámolásra.
Építés, felújítás, bővítés tevékenység. A projekten belül befejezésre került szerződés szerint
valamennyi beruházás. A pót és kiegészítő tevékenységek is 100%-ban teljesültek. A
kivitelezők: az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó
építésével Hídknap Kft. volt a kivitelező. A Szent Antal Zarándokház és Szent Antal
Kenyérsütőház kivitelezője a Csabatechnika Kft. volt. A Körös Látogató Központ felújítását a
Németh Kft. végezte el. A Bárka Látogatóközpontot Tótkaép Kft. építette fel. A Szent László
kiállító és rendezvénytér, valamint a Sóhajok hídja kivitelezője az Everling Kft. volt.
Kivitelezői szerződés módosításra három kivitelező esetében ke1ült sor. AKilátó és tanösvény
kivitelezőjével a Hídknap Kft-vel és a Bárka Látogatóközpont Tótkaép Kft. kivitelezőjével.
Határidő módosítás történt 20 15.03 . 31-ről 2015.04.30-ra. Valamint szükséges volt az
Everling Kft-vel is határidőt módosítani: Szent László kiállító és rendezvénytér és a Sóhajok
híd kivitelezése esetében 2015.06.15-ről 2015.06.24-re. Továbbá szükséges volt kiegészítő- és
pót munkákra a Szent Antal Zarándokszálláshelynél , a Szent Antal Kenyérsütőháznál, a Bárka
Látogatóközpontnál és a Kilátó és tanösvény esetében. A pót- és kiegészítő munkák
kivitelezőinek kiválasztása közbeszerzés keretében történt meg, támogatói jóváhagyással. A
szerződések aláírásának dátuma 20 15.07.09. volt. A jogerős használatbavételi engedélyek a
híd kivételével, amely folyamatban van, jogerősek:
Szent Antal Zarándokszálláshely: 2015.07.02.
Szent Antal Kenyérsütőház: 2015 .07 .02.
Bárka Látogatóközpont: 2015. 07.03.
Körös Látogatóközpont: 2015.07 .31.
Kilátó és tanösvény: 2015.07.03.
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Szent László kiállító és rendezvénytér: 2015.08.07.
Sóhajok hídja: folyamatban.
A projekten belül az igénybe vett szolgáltatások szerződés szerint valósultak meg. Úgymint a
műszaki ellenőrzés, a könyvvizsgálat és a közbeszerzési feladatok ellátása. Három ajánlat
bekérésével került a közbeszerzési szakértő kiválasztására. Dr. Fodor András megbízási
szerződése 2014.05.12-től hatályos. Közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra a kiviteli
tervek elkészítésére, a felújítások elvégzésére, az új építésekre, a híd- és rendezvénytérre, az
eszközbeszerzésre,az élményelemek beszerzésére,a pót- és kiegészítő munkálatokra.
Összesen 12 db eljárás lefolytatására került sor, amelyből 2 db a kiviteli tervek elkészítésére,
3 db a híd kivitelezőjének kiválasztására vonatkozott. A műszaki ellenőrrel Domokos Imrével
(Domitech Kft.) a Megbízási szerződés aláírásra került 2014.06.30-án. Három árajánlat
beérkezését követően került sor erre a döntésre. Tevékenységét folyamatosan ellátta.
A könyvvizsgáló szintén három árajánlat bekérését követően kiválasztásra. Szerződése
2015.05.02-én került aláírásra. A szükséges tevékenységet elvégezte.
Élményelemek tervezése/forgatókönyv készítése beszerzés három árajánlat bekérésével
történt meg. Megbízott Orbán Zoltán volt, szerződése 2014.05.29-én került aláírásra.
A kiviteli tervek közbeszerzési eljárás keretében ke1ültek beszerzésre. Két eljárás
lefolytatására volt szükség. Ennek oka az épület tervekre tett ajánlatok eredménytelensége.
Végül az Insula Bau Kft. készített el az épületterveket. A HATERV Bt. a híd kiviteli terveit
készítette el.
Az 5 fős menedzsment szerződés szerint látta el feladatait.
Az eszközök és az élményelemek szállítói közbeszerzési eljárások keretében kerültek
kiválasztásra. A projektben betervezett eszközöket az Alex Fémbútor Kft. szállította.
Szerződésének dátuma 2015.február hó 10. volt. Szerződés módosításra egyszer került sor.
Határidő módosítás történt, 2015.05.15 helyett 2015.05.3 1. lett a szállítási határidő .
Az élményelemek szállítója Patkós Gábor. Patkós Gábor szerződése került 2014.12.24-én
került aláírásra. Az eszközök szerződés szerint kerültek beszerzésre.
Támogatóval történt előzetes egyeztetést és jóváhagyást követően jegyzőkönyv alapján a két
üzemeltető részére a projektelemek átadásra kerültek: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Nonprofit Kft és a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény részére.
Az indikátorok esetében Támogatási Szerződés szerint a megvalósítás 2. évére vállalt a
projektgazda 1,5 teremtett munkahelyet. Elfogadott változás bejelentés alapján, ettől
eltekintett a Támogató. A Projektgazda a fenntartási idő 1. évében vállalta a 7 ,5 teremtett új
munkahelyek megvalósítását.
A projekt megvalósítása során 31 db változás bejelentés került benyújtásra. Támogatási
Szerződés módosítására egyszer került sor. A befejezési határidő módosítása lett kérelmezve
és Támogató által jóváhagyva 2015.06.30. helyett 2015.07.31.
A projekt a tervezettek szerint valósult meg, a vállalt célok és tevékenységek maradéktalan
teljesülésével.
Jelenleg a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból eljárást indított Gyomaendrőd Város
Önkormányzata ellen, mivel a Szent László kiállító és rendezvénytér és a Sóhajok hídja
pótmunka esetében közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni. Indoklás: az eredeti
szerződés szerinti vállalási összeg 5%-ánál nagyobb volt a pótmunka összege.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.
Gyomaendrőd,

2015. szeptember 10.

~
Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser
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TÁJÉKOZTATÓ kiegészítése
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: 12. sz. beszámoló kiegészítése a DAOP-2. l. l/J-12-2012-0007 azonosítószámú,
„Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében - című pályázatról
A 2015. szeptember 10-én kelt beszámoló kiegészítése:
A Sóhajok hídjánál a jogerős használatbavételi engedély dátuma a 2015. szeptember
14.
A 2015. július 31-én benyújtott projektzáró beszámoló és záró kifizetési kérelem
hiánypótlása folyamatban van.
A Döntőbizottsági határozat 2015. szeptember 18-án érkezett meg, a határozat száma
D.578/8/2015. A Döntőbizottság a jogsértést a szerződésmódosítás miatt a
várakozásoknak megfelelően megállapította, és 100. OOO, - Ft bírságot szabott ki az
ajánlatkérővel szemben, amelyet a postai kézbes ítéstől számított 15 napon belül kell
megfizetni. A határozat indokolása szerint a döntőbizottság az ajánlatkérő javára
értékelte tényfeltáró, ezáltal eljárás lefolytatását segítő, együttműködő magatartását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztató kiegészítésekkel együtt történő tudomásul
vételét.

Gyomaendrőd,

2015. szeptember 18.

Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser

·Pénzügyi beszámoló:~DAOP.2.l.l/J-12c2012c0007 „Lélekkel a Körösök mentén" . Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében .

A pályázat beny\Íjtásakör a projekt költségvetése 459 191 080 Ft, mely összeg teljes
egészében megítélésre került a pályázatba beny\Íjtottak szerint.
A lebonyolítás során a közbeszerzéseknek és az ajánlatbekérési versenyeknek köszönhetően
több tevékenységi oszlop költségvetési során megtakarítás keletkezett, mely lehetőséget adott
arra, hogy költségátcsoportosítással olyan tevékenységek is megvalósulhassanak a projekten
belül, melyek szorosan kapcsolódnak hozzá, de nem voltak a pályázat beny\Íjtásakor beállítva
a tevékenységek közé.
Így összességében 11 108 83 7 Ft összegű megtakarítást tudtunk átcsoportosítani az építés,
kivitelezés sorokba, melyek teljes egészében elszámolhatóvá váltak. A megtakarítások
kimutatása az alábbi táblába került összefoglalásra:
Megnevezés

Megvalósíthatósági tanulmány
Megval. Tan. kreatív anyag
Tervezés építési engedélyes
Ertékbecslés
Közbeszerzés
Kiviteli tervek
Hatósági dijak
Szakmai anyagok, forgató könyvek
Ingatlanvásárlás
Projektmenedzsment
Műszaki ellenőr

Pályázat
szerinti
költségek (Ft)

Maradvány
összeg

Támogató hatóság által
engedélyezett
költségátcsoportosítás
utáni elszámolható
összegek

2 OOO OOO

0

2 OOO OOO

381 OOO
6 096 OOO
35 OOO
3 305 OOO
15 750 OOO
400 OOO
2 616 OOO

0
0
0
3 OOO
555 400
77 905
0

381 OOO
6 096 OOO
35 OOO
3 302 OOO
15 194 600
322 095
2 616 OOO

1 OOO OOO

233 500
765 624

766 500
7 734 375
3 302 OOO
2 990 OOO
1 OOO OOO
12 522 200
342 593 114
58 336196

459191 080

8 499 999
3 305 OOO
3 994 150
1 999 999

Nyilvánosság
Könyvvizsgálati díj
Üzleti marketing
Epítés, felújítás, bővítés
Eszközbeszerzés

15 OOO OOO
331484 277
63 324 655

3 OOO
1 004 150
999 999
2 477 800
-11108 837
4 988 459

Összesen

459191 080

0

Pénzügyi vonatkozásban a lebonyolítás során négy alkalommal került változás bejelentés
beny\Íjtásra:
1. költségvetési tábla tényleges kifizetésekhez

történő

igazítása (ütemezés aktualizálása)

. 2. 123,124 költségvetési sorok közötti átcsoportosítás
. 3_. . ~öltsé~t)~akarítás.miatti átcsoportosítás
.:4. szerződés módosítás miatti - befejezési határidő módosulás - költségvetési tábla
; ; . aktllajizál~sil
A pr~jekt lebonyolítása során 25 db kit"izetési kérel~m került benyújtásr~, melyből első körben
eddig 20 került jóváhagyásra, 3 elszámolás esetén az elszámolás elutasításra került első körben. Miután
a műszaki dokumentáció a támogató hatóság által kért formában elkészült, az elutasított tételek is
kifizetésre kerültek szállítói finanszírozás keretében a kivitelezők részére. Jelenleg 2 db kifizetési
kérelem van jóvábagyatás alatt, mindkét elszámolás utófinanszírozású.
A záró kifizetési kérelembe egy darab számla került elszámolásra, mely a híd pótmunkájának költségét
foglalja magába 2 047 050 +Áfa összegben. A híd pótmunkájának szerződésmódosítása miatt a KDB
eljárást indított önkormányzatunkkal szemben, melynek lezárása 2015. szeptember közepe után
várható, így a pótmunkáboz kapcsolódó összeg - egyeztetve a támogató hatósággal - a záró
elszámolásba került benyújtásra. A kivitelező részére a fenti összeget az önkormányzat már
kiegyenlítette, így a számla utófinanszírozás keretében került elszámolásra.
Elszámolások

Elszámolás Elszámolás
beérkezés én jóváhagyásá Igényelt
Kifizethető
ekdátuma
nakdátuma támogatás (Ft) összeg (Ft) Státusz
2014.12.22 2015.01.28
58 786 435
0 Jóváhagyott

Ütem
1. ütem

Elszámolás
sorszáma
1

1. ütem

2

2015.01.30

2015.03.23

34730318

34 730 318 Jóváhagyott

1. ütem

4

2015.03.10

2015.03.18

37941908

37 941 908 Jóváhagyott

1. ütem

6

2015.03.24

2015.04.24

22 360 007

2 Jóváhagyott

1. ütem

7

2015.03.25

2015.04.03

24 026 648

24 026 648 Jóváhagyott

1. ütem

8

2015.03.30

2015.04.21

9 983 855

9 983 855 Jóváhagyott

2. ütem

3

2015.02.09

2015.02.20

8 318 481

8 318 481 Jóváhagyott

2. ütem

5

2015.03.11

2015.03.18

13 539 899

13 539 899 Jóváhagyott

2 .. ütem.

9

2015.04.13

2015.04.28

3 589 975

3 .589 975 Jóváhagyott

10

2015.04.17

2015.04.28

9 983 855

9 983 855 Jóváhagyott

.

2. ütem

2. ütem

11

2015.04.26
.

.

2015.05.26
.\ú.>-: ..

3 850 915 Jóváhagyott

13 241 656
.

.

.

Elszámolás fajtája
Szállítói előleg
igénylés
Utófinanszírozású
számlák elszámolása
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
Fordított áfa
elszámolás
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
Szállítói

finanszírozású
számlák elszámolása
Fordított áfa
.
elszámolás

.
„_.

-2. ütem

.

·

... __ ,_.

···.·•·

..

2. űté!U

·:· -'·._:::„.. :--·:':·.;· ·.:·,:·_ ...•·.
······

.

:

2,ütelli

,,

''

2015.08.04
- -·

196.39.573

'

---

.

--

',"''

•'

1:.::·: _:

:·."'._.':;.-·

J'I

-

. --·-- ,
2015.04.29 2015.06.0l

-- --····:

13 i .·
·.· ..·
. ,_

2015.04.26

. ·.

.

...

..... 1

::·

', „_ •.__ "_

··.·;_.-:-···

..

·. ·· ·16 500 OOO
1

:

2015.. 04.29 . 2015,08.04.,

.•:

:········

8318738

.

2. ütem

15

...

2015.05.26

..

2015.08.04

15 272 429

.
.

2. ütem

16

2015.06.04

2015.06.24

14 418 412

2. ütem

16

2015.06.04

2015.07.02

6 099 674

2. ütem

17

2015.06.15

2015.07.08

4 812 500

2. ütem

.. 18 .

2015.06.22 .. 2015.07.06

17 798 726

2. ütem

19

2015.06.26

2015.07.31

3391693

2. ütem

20

2015.06.26

2015.07.06

14 987 500

2. ütem

21

2015.06.30

2015.08.07

75 272 384

2. ütem

22

2015.07.02

2015.07.07

9 983 855

2. ütem
2. ütem

23
23

2015.07.08
2015.07.08

2015.08.08
2015.07.30

7 700 OOO
18 700 OOO

3. ütem

24

2015.08.25

-

44 202 066

3. ütem

25

2015.08.31

-

2 599 754

Támogatás összesen
Benyú,itott számlák összege összesen
2015. szeptember 5-ig kifizetett és
ióváhagyott elszámolás összesen
Megjóváhagyás alatt álló számlák
összege
ebből fordított áfa elöleg elszámolás
Összesen
1 Eddig

el nem számolt tétel összesen

459 191 080
459 169 927

416 219 022
46 801 820
3 850915
459 169 927
21 153 I

•o

....
Elutasított, újra Szállítói····
benyújtva
finanSzírozású
számlák.élszámolása
. -·---··· " ..
. ·..
.
. .u Jóváhagyott
szállítói etöleg
:
\~:~'
:-'::··:-·::-::·:~·:;·:
.':'·.:
.
·::::· '·>-'<;•:
·igéll.yles;.: ·•··
•.
.
9· Elutasífott, újra Szállítói... : ..
·.·
benyújtva
finanSzíróZáSú
számlák elszámolása
·- ·o Elutasított, újra Szállítói ..
··,: benyújtva
fmanszírozású
számlák elszámolása
8 318 738 Jóváhagyott
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
6 099 674 Jóváhagyott
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
4 812 500 Jóváhagyott
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
Szállítói .
17 798 726 J óváhítgyott
finanszírozású
számlák elszámolása
0 Jóváhagyott
Fordított áfa
elszámolás
14 987 500 Jóváhagyott
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
42 002 171 Jóváhagyott
utófinanszírozású
számlák elszámolása
9 983 855 Jóváhagyott
Szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
7 700 OOO Jóváhagyott
Megnyitás
11 OOO OOO Jóváhagyott
szállítói
finanszírozású
számlák elszámolása
0 Beküldött
Utófinanszírozású
számlák elszámolása
0 Beküldött
Utófinanszírozású
számlák elszámolása
-

-

-

-·

~-

•• - --·'

0

.........

·.

.

';,•',•,'/' ..'''

···· · A projekt megvalósítás során a
· megkötésre:

szerződések

az alábbi szállítókkaLés összegekben kerültek

...

szerinti kivitelezők . · ·· . Tényleges, .
.
.·
"d.
·.·.
..
• · . szerzo es ... cc
..
··.·
..
Kiválasztás
szerinti
..
·.
költsé2ek rFt) •. förmáia
·•
.
·· Gyüsz-Te
Megvalósíthatósági
2 OOO OOO
tanulmány
3 árajánlat bekérés
MeITTtal. Tan. kreatív anvag Orbán Zoltán
381 OOO 3 árai ánlat bekérés
Tervezés építési
Insula Bau Kft:
5 080 OOO 3 árajánlat bekérés
engedélyes
HatervKft
1 016 OOO 3 áraiánlat bekérés
Ertékbecslés
Csényi István
35 OOO megbízás
közbeszerzés
Dr. Fodor András
3 302 OOO 3 árajánlat bekérés
13 944 600 közbeszerzési eljárás
kiviteli tervek
Insula Bau Kft:
lefolvtatása
HatervKft
1 250 OOO közbeszerzési eljárás
lefolvtatása
Hatósági díjak ·
eljáró hatóságok
benyújtás
szia
322 095
Szakmai anyagok, forgató Orbán József
2 616 OOO
3 áraiánlat bekérés
könyvek
ingatlanvásárlás
Arverés szerint
766 500 árverés
Szikoráné Simon Agnes
projektmenedzsment
7 734 375 megbízás
megbízás
UhrinAnita
megbízás
Kürtiné Erdősi Klára
Weigertné Szilágyi Erika
Cserenyecz Bettina
megbízás
műszaki ellenőr
Domitech Kft
3 302 OOO 3 árajánlat bekérés
nvilvánosság
Rekline Stúdió
2 990 OOO 3 áraiánlat bekérés
Könyvvizsgálati díj
Molnárné Vajó Katalin
1 OOO OOO 3 árajánlat bekérés
üzleti marketing
12 522 200 közbeszerzési eljárás
Gremium Hungaricum Kft
lefolytatása
építés, felújítás, bővítés
Csabateclmika Kft,
60368410 közbeszerzési eljárás
lefolvtatása
Zarándokház
Csabateclmika Kft,
2 231 748 közbeszerzési eljárás
lefolytatása
Zarándokház -pótmunka

... .
„o •• "

.

...

. Megnevezés

.

.. ~.:.....

Szerződés

......

·„: ...-~··'·

.

Kenyérsütőház

Csabateclmika Kft,
pótmunka

15 493 171 közbeszerzési eljárás
lefolvtatása
51 441 közbeszerzési eljárás
lefolvtatása

Everling Kft - Rendezvénytér

közbeszerzési eljárás
34 925 OOO lefolvtatása

Everling Kft - Híd
Everling Kft - Híd - pótmunka

közbeszerzési eljárás
34 925 OOO lefolytatása
2 599 754 szerződés módosítás

Hídknap Kft - Tanösvény és
Kilátó
Hídknap Kft - Tanösvény és
Kilátó - pótmunka

közbeszerzési eljárás
18 055 679 lefolytatása
közbeszerzési eljárás
332 090 lefolytatása

Csabateclmika Kft,
Kenvérsütőház-

-

.

Hídkna Kft - Kilátó- Faház

közbeszerzési elj<\rás
1 789 859 lefol atása

Tótkaép Kft - Bárka
látogatóközpont · · ·
_ TótkaépKft - Bárka
látogatókö ont ~ ótmmika

közb.eszerzési. eljárás
lefolytatá.sá.
közbeszerzési eljárás
1 105 719 lefolytatása

Németh Kft- Körös
eszközbeszerzés
Patkós Gábor - élményelemek
Alex Bútori ari Kft - bútorok
Dr. Szonda István Zarándokszálláshely - kápolna
berendezés

közbeszerzési eljárás
98 260 981 lefol atása
41 148 OOO közbeszerzési eljárás
lefolytatása
közbeszerzési eljárás
15 788 196 lefolytatása

1 400 OOO 3 ára· ánlat bekérés
Összesen
459 191 080
Összességében elmondható, hogy az önkormányzatnak finanszírozási nehézségei nem
keletkeztek a projekt kapcsán a lebonyolítása során. Ehhez nagyban hozzájárult az
utófinanszírozású számlákhoz kapcsolódó előleg, valamint hogy az építés kivitelezés soron a
kivitelezők kifizetése szállítói finanszírozással történt.
A szállítói finanszírozáshoz kapcsolódóan ott ahol az igénylés és elszámolás közötti idő túl
hosszú volt, a fordított ÁFA befizetéséhez előleget is igényeltünk a Támogató Hatóságtól.
Az utófinanszírozású számlák elszámolása abban az ütemben haladt, ahogyan a Pénzügyi
elszámolás részletes szabályaiban engedélyezi és elvárja a Közremüködős Szervezet.
Összességében az alábbi formában és összegben kerültek a kifizetések benyújtásra és
elszámolásra:
Utófinanszírozás keretében benyú.itott számlák össze2e
ebbó7 eló1e!!
ebből elszámolva: 2. kifizetési kérelembe
ebből elszámolva: 21. kifizetési kérelembe (itt került elszámolásra az előleg)

156 804 522
31 926 700
34 730318
75 272 384

ebből

elszámolva: 24. kifizetési kérelembe
44 202 066

ebből elszámolva:

25. kifizetési kérelembe benyújtott összeg

Szállítói finanszírozású számlák
Fordított ÁFA előle!!
Összesen
eddiR: méf!: el nem számolt tétel

Gyomaendröd, 2015. szeptember 10.

2 599 754
267 711307
34 654 098
459169 927
21153

~\J-__~

UhrinAnita
pénzügyi vezetö

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

Gyomaendrőd VárosÖnkormányzata és a GYÜSZ - TE TDM szervezet közötti
együttműködési megállapodás megkötésére
Toldi Balázs polgármester, Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 707/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozatával támogatta a
helyi turisztikai desztináció menedzsment létrehozását. Az egyesületben, mint alapító tag vesz részt, valamint annak
vezetőségében is képviselteti magát.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 547/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozatával támogatta a
GYÜSZ-TE DAOP-2.1.3-12 kódszámú Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és
turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése című pályázat benyújtását. Vállalta, hogy a projekt megvalósítási és
fenntartási időszakára (2013-2019) minden évben az állami hozzájárulással megnövelt IFA 20%-át a TDM szervezet
részére átadja, de az önkormányzati hozzájárulás mértéke minimum 4 millió Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2015. (I. 29.) Gye. Kt. határozatával vállalta, hogy a
GYÜSZ-TE részére a Tourinform iroda és a TDM szervezet működtetéséhez 4.200.000 Ft támogatást biztosít a
2015-ös költségvetési évben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte a GYÜSZ-TE és az önkormányzat
között meglévő szerződés felülvizsgálatát a TDM szervezet további működtetése tekintetében.
Jelen előterjesztéshez mellékelten csatoljuk a GYÜSZ-TE és az Önkormányzat megkötendő együttműködési
megállapodás tervezetét.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy a TDM
szervezet által javasolt módosításokat a Képviselő-testületi üléséig a jegyző
vizsgálja meg és az esetleges módosításokkal az egységes szerkezetű
tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. ( a módosítások dőlt betűvel
vannak jelölve)

Döntési javaslat
"Együttműködési Megállapodás jóváhagyása az Önkormányzat és a GYÜSZTE között "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Tervezet)

53

mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04 képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat
)
másrészről GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (Székhely: 5500
Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1., adószám: 18395136-1-04 képviseli: Tímár Imre elnök), mint TDM szervezet
(továbbiakban: TDM szervezet) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
Az Önkormányzat és az Egyesület jelen együttműködési megállapodásának célja a turizmus versenyképességének
növelése, a látogatók megelégedettségének, a desztinációhoz köthető információkkal való ellátásának javítása, a
turizmus szereplőinek naprakész üzleti információkkal történő ellátása, a helyi turisztikai desztináció menedzsment
rendszer (TDM) fejlesztése. Ennek érdekében a desztinációs szintű települési és marketing feladatokat,
kompetenciák, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint rögzítik.
I. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:
1.
Az Önkormányzat megszünteti a párhuzamos struktúrákat a helyi turisztika területén. A helyi turizmussal
kapcsolatos lehetőségek egységes arculatban való kezelését, a helyi turisztikai szereplők koordinálását, valamint a
helyi turisztikai marketing tevékenységet átruházza a TDM szervezetre.
2.
Biztosítja a helyi turizmust érintő jogszabályok megfelelő végrehajtását.
3.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmust érintő döntések előterjesztéseit a TDM szervezet számára
megküldi és a TDM szervezet javaslatait döntései meghozatalánál figyelembe veszi. Az e tárgykörben tartott
bizottsági és testületi ülésekre meghívja a TDM szervezet képviselőjét és részére tanácskozási jogot biztosít.
4.
Az Önkormányzat TDM szervezet fenntarthatóságának érdekében a TDM pályázatban foglalt mértékben és
időtartamban évente a költségvetési rendeletében rögzítve a beszedett idegenforgalmi adó állami hozzájárulással
megnövelt összegének 20 %-át, de legalább 4 millió forint támogatást nyújt a TDM szervezet működéséhez.
A Számítás alapja: A tárgyévet megelőző év tényleges idegenforgalmi adóbevétele és a tárgyévben az
önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatása összegének 20%-a, de legalább 4 millió forint.
A támogatási összeget az Önkormányzat két részletben (tárgyév június 30. napjáig és december 31. napjáig) utalja
át a TDM szervezet Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett …............................................... számú
számlájára.
5.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a költségvetési rendeletben rögzített támogatáson túl a beszedett
idegenforgalmi adó állami hozzájárulással megnövelt összegének növekményét a szervezet számára biztosítja, de
legalább 1.500.000 forintot. A szerződés hatályba lépésének évében (2016.) ez az összeg 1.500.000 forint.
A növekmény összegének meghatározása:Az Önkormányzat a tárgyévet megelőző év tényleges
idegenforgalmi adóbevételét és a tárgyévben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok
támogatásának összegét veszi alapul, és ezt hasonlítja a tárgyévet megelőző második év idegenforgalmi
adóbevételének és a tárgyévet megelőző évben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok
támogatásának összegéhez. A két összeg különbözete adja az adott év növekményének, azaz a
többlettámogatásnak az összegét. Amennyiben a növekmény összege nem éri el az 1,5 millió forintot, úgy a
többlettámogatás összege 1,5 millió forint.
A többlettámogatás a TDM szervezet pályázati önerőként, illetve a turisztikai marketing feladatok finanszírozására
használhatja. A többlettámogatás mértékét a felek minden évben legkésőbb szeptember végéig megvizsgálják, és
annak függvényében az Önkormányzat tárgyév végéig utalja át a többlettámogatást a TDM szervezet számára.
6.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmushoz köthető, az önkormányzat vagy valamelyik intézménye,
gazdasági társasága által üzemeltetett turisztikai látványosságok, úgy mint: Liget Gyógyfürdő, Körös
Látogatóközpont, Bárka Látogatóközpont, Erzsébet ligeti tanösvény, Vízi Színpad, Szent Antal
Kenyérsütőház, Szent Antal Zarándokszálláshely, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyoma
Tájház és Alkotó Ház, továbbá a szerződés hatályba lépését követően létrehozott újabb városi attrakciók
jegyáraiba beépíti a TDM szervezet támogatását. A beépített összeg jegyáranként 10 Ft. A jegyárakból származó
többlettámogatás részletfeltételeit a felek, valamint az érintett szervezetek külön megállapodásban rögzítik, azzal,
hogy a jegyár támogatás megszűnik, amennyiben az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke
meghaladja a TDM szervezet éves árbevételének a 70 %-át.
7.
Az Önkormányzat határozott időre, jelen megállapodás érvényességének idejére a TDM szervezet
rendelkezésére bocsájtja a Tourinform Névhasználati Kézikönyvben meghatározott minőségű Tourinform iroda
helyiségét. A Tourinform iroda rezsiköltségeit (víz, gáz, villany) átvállalja. Az ésszerű működést feltételezve. Az
egyéb működtetési költségek a TDM szervezetet terhelik.
8.
Vállalja egy fő diákmunkás foglalkoztatását minden év nyarán (június1- augusztus 31). A munkavállaló szakma
irányítását ezen időszak alatt átengedi a TDM szervezet részére
9.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a TOURINFORM irodát tovább működteti amennyiben a TDM szervezet
megszűnik, vagy működése ellehetetlenül.
10. Az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás nem haladhatja meg a TDM szervezet éves bevételének 70 %át. Amennyiben meghaladja, úgy az Önkormányzat minden jogkövetkezmény nélkül, azonnali hatállyal
megszüntetheti az I.5. pontban meghatározott többlettámogatást, valamint az I.6. pontban meghatározott
jegyárakba beépített támogatást.
II. A TDM szervezet jogai és kötelezettségei:
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1.
A TDM szervezet vállalja a TOURINFOM iroda működtetését, mely ellátja az információszolgáltatás funkcióját
is. A működtetéshez szükséges pénzügyi és infrastrukturális feltételeket az Önkormányzat jelen megállapodás I.
pontja alapján biztosítja.
2.
A TDM szervezet – szakember biztosítása útján – kezeli a gyomaendrődi turisztikai térség turizmussal
kapcsolatos szakmai feladatait. Ennek során a TDM szervezet Alapszabályában foglaltaknak megfelelően jár el.
3.
A TDM szervezet vállalja, hogy a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosítja az Elnökségben,
valamint az Felügyelő bizottságban egy-egy Önkormányzat által delegált személy teljes jogú tagságát.
4.
a TDM szervezet vállalja, hogy az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival együttműködik, az
együttműködés kereteiről, módjáról és mértékéről partneri megállapodást köt.
5.
A TDM szervezet egyeztetve az Önkormányzat fejlesztési osztályával, az Önkormányzat Közművelődési,
turisztikai feladatait ellátó Intézményével, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társasággal (Liget
Fürdő Nonprofit Kft.) éves feladattervet készít (melynek része a marketingterv). A TDM szervezet az éves
feladattervet minden év szeptemberében a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.
6.
A TDM szervezet évente 2 alkalommal (április és október) beszámolót készít a képviselő-testület mindenkori
turisztikáért felelős bizottsága számára (idényfelkészülés, idényelemzés).
7.
A megállapodás időtartama alatt a TDM szervezet közép- és hosszú távú működtetésének pénzügyi
fenntarthatóságát részletesen kidolgozza.
9.
A TDM szervezet vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt egy komplex (kereslet – kínálat)
igényfelmérést követően kidolgozza azt a tevékenységrendszert, amely hosszútávon és folyamatosan
árbevételt jelent a TDM szervezet számára. A párhuzamosságok elkerülése érdekében a TDM szervezet
köteles az Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat közművelődési és turisztikai feladatait ellátó
intézményével és gazdasági társaságával előzetesen egyeztetni, jelen megállapodás hatálybalépést követő 1
éven belül.
10. A TDM szervezet turisztikai szempontok alapján esetenként, anyagilag és szakmailag hozzájárulhat az
Önkormányzat vagy intézményei által szervezett programok, városi rendezvények támogatásához. A hozzájárulás
mértékét saját hatáskörben dönti el.
11. A TDM szervezet az Önkormányzattól kapott támogatási összeget az alapszabályában meghatározott célokhoz
kötötten, meghatározott feladatokra fordíthatja.
12. A TDM szervezet feladata a város turisztikai imázsának építése, erősítése, új turisztikai termék és
szolgáltatás fejlesztések generálása, a város idegenforgalmi szereplői összefogásának növelése, erősítése.
Továbbá turisztikai érdekképviselet, marketingtevékenység, illetve a város idegenforgalmi adóbevételeinek
növelésének elősegítése. Turisztikai honlap (benne saját foglalási-közvetítői rendszer) működtetése
turisztikai jellegű pályázatok figyelése, turisztikai képzések, oktatások szervezése.
III. Záró rendelkezések:
1.
Jelen megállapodást a Felek 2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig kötik. Jelen megállapodás
2016. január 1. napján lép hatályba.
2.
Felek vállalják, hogy a megállapodás feltételeit minden év októberében felülvizsgálják.
3.
A megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni, ennek keretében egymást
kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és
körülményről.
4.
Felek közös megegyezéssel a közöttük 2012. február 02. napján létrejött megállapodást, valamint annak
módosításait hatályon kívül helyezik. Felek egymással elszámoltak, egymással szemben a korábbi megállapodásból
származó követelést nem érvényesítenek.
5.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb kapcsolódó
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
6.
A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják
rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. A felek
jogvitájuk rendezésére kikötik az Önkormányzat székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
7.
Jelen … számozott oldalból álló szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 3 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2015. október …
......................................................
........................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
Toldi Balázs
Tímár Imre
polgármester
elnök
Jogi ellenjegyzés: dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi ellenjegyzés: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Gyomaendrőd, 2015. október …

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt Polgármester Úr!
Mellékelve küldöm számodra a tegnapi bizottsági ülésen ismertetett együttműködési
megállapodás tervezet módosításait.
A továbbiakban kitartó munkát és kellemes hétvégét kívánva:
Szarvas Ildikó
TDM menedzser
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
Tourinform Irodavezető
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Tel.: 66/386-851 Fax: 66/386-851
E-mail: gyomaendrod@tourinform.hu
Honlap: www.gyomaendre.hu
www.tourinform.hu
MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK:
I. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:
I.5.pont: „…A többlettámogatás a TDM szervezet pályázati önerőként, illetve az
átadott turisztikai marketing feladatok finanszírozására használhatja. …”
I.6. pont: Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmushoz köthető, az önkormányzat
vagy valamelyik intézménye, gazdasági társasága által üzemeltetett turisztikai
látványosságok, úgy mint: Liget Gyógyfürdő, Körös Látogatóközpont, Bárka
Látogatóközpont, Erzsébet ligeti tanösvény, Vízi Színpad, Szent Antal
1

Kenyérsütőház, Szent Antal Zarándokszálláshely, Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény, Gyoma Tájház és Alkotó Ház, továbbá a szerződés
hatályba lépését követően létrehozott újabb városi attrakciók jegyáraiba beépíti
a TDM szervezet támogatását. a jegyárakból származó többlettámogatás
részletfeltételeit a felek, valamint az érintett szervezetek külön megállapodásban
rögzítik.
I.10. pont: Az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás nem haladhatja meg a
TDM szervezet éves árbevételének 80%-át.

II. A TDM szervezet jogai és kötelezettségei:
II.3. pont kerüljön törlésre
II.8. pont kerüljön törlésre (ilyen tevékenységgel a TDM szervezet nem
rendelkezik)
II.9. pont: A TDM szervezet vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt egy
komplex (kereslet – kínálat) igényfelmérést követően kidolgozza azt a
tevékenységrendszert, amely hosszútávon és folyamatosan árbevételt jelent a TDM
szervezet számára A párhuzamosságok elkerülése érdekében a TDM szervezet
köteles az Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat közművelődési és turisztikai
feladatait ellátó intézményével és gazdasági társaságával előzetesen egyeztetni.
II.12. pont: A TDM szervezet feladata a város turisztikai imázsának építése,
erősítése, új turisztikai termék és szolgáltatás fejlesztések generálása, a város
idegenforgalmi szereplői összefogásának növelése, erősítése. Továbbá turisztikai
érdekképviselet,
marketingtevékenység,
illetve
a
város
idegenforgalmi
adóbevételeinek növelésének elősegítése. Turisztikai honlap (benne saját foglalásiközvetítői rendszer) működtetése turisztikai jellegű pályázatok figyelése, turisztikai
képzések, oktatások szervezése.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holtági Egyesületek beszámolója
Szabóné Galambos Éva
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ez évben is tárgyalja a közigazgatási területén lévő
holtágak üzemeltetését. A holtági horgász egyesületek megküldték a 2015. évi üzemeltetésről
szóló beszámolóikat.
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és
Horgászegyesület, a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Bónom-Zug
Vizéért Egyesület elkészítették az éves beszámolóikat, valamint a Zöldpark Kft. elkészítette
részletes beszámolóját a holtág üzemeltetési feladatokról Gyomaendrőd közigazgatási területén
lévő holtágak üzemeltetéséről, melyet a csatolt mellékletek tartalmaznak.
A Körösi Halász Szövetkezet, valamint a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület
beszámolójukat a 2015. évről későbbi időpontban tudják megküldeni részünkre, melyet
megérkezést követően az érintett bizottságok részére, valamint a képviselő-testület részére
megküldünk.
Kérem a T. Képviselő-testületet az elkészített beszámolók elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellen?rz? és Közbeszerzési
Bizottság javasolja a Képvisel?-testületnek a beszámolók
elfogadását. Továbbá felkéri a Jegyz?t, hogy a TDM
szervezettel egyeztetve dolgozzanak ki egységes tartalmi és
formai szempontok alapján összeállított Holtág egyesületi
beszámoló mintát.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mez?gazdasági
Bizottság javasolja a Képvisel?-testületnek a beszámolók
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Zöldpark Kft. kezelésében llévő holtágak üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Kft.
kezelésében lévő holtágakról szóló beszámolót elfogadja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
2. döntési javaslat
"A Bónom-zug Vizéért Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bónom-zug Vízéért
Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
3. döntési javaslat
"Papzugi Természetvédelmi Horgász Egyesület kezelésében llévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papzugi
Természetvédelmi Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
4. döntési javaslat
"Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templomzugi
Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
5. döntési javaslat
"Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
54

Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecsegészug
Tájvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
6. döntési javaslat
"Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soczó-zugi
Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
7. döntési javaslat
"Körösi Halász Szövetkezet kezelésében lévő holtágak üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

7. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösi Halász
Szövetkezet kezelésében lévő holtágakról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
8. döntési javaslat
"Holtági egyesületek beszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendr?d Város Önkormányzatának képvisel?-testülete felkéri a Jegyz?t, hogy a TDM
szervezettel egyeztetve dolgozzanak ki egységes tartalmi és formai szempontok alapján
összeállított Holtág egyesületi beszámoló mintát.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal

56

azonosító

09.
Zöldpark

Gyoniaendrőd Nonprofit

Kft.

Beszá111oló a jelenleg kezelt holtágakról
A 2912012 (0126) KT Rendelet alapján a Kft kezelésébe került öt holtág üzemeltetése
2015.05.01.-től 08.31.-ig.
-- ----- - ---- ..,, ---

-

Személyi feltételek változatlanok
A kezelő feladatai:

1. A holtágak gépészetének, kapcsolódó műtárgyainak és v zszintjeine~~'/l~n~'(.f~~k~i
2. A szivattyútelepek és környezetük rendben tartása.
.o-·-cc,-; _- ·- -· , : .
. . . . ____ _
3. A szivattyútelepek, szivornyák szükség szerinti üzemeltet~~A/f.'-''.11 •.
'i' ··'""· ·'•"-.
4• Vagyonvédelmi ellenőrzések végrehai'tása •
1-.:--:---:·:····--------····--_-·
_ ·_·_· ·•J~··:)11il(\<
_-_•_-_„ .• _._-_·-_-_··_--__-_„_.·-·_·_·_ · -----~--l,\[~LLkKl L1:
'._,:,
A Kör-Köviziggel és a Körös Halász Szövetkezettel iöiiéílt-foJyamafos-egyeztetesf
követően az időjárás függvényében üzemeltetjük a szivattyútelepeket és a
szivornyákat.

1.Az augusztusi hirtelen lehűlés és hideg eső következtében a Révzugi holtágon
felfordult a vlz és lokális ha/pusztulás volt tapasztalható.Augusztus 21-én ann'ak
e/lenére,hogy a Hármas- Körös vízminősége rossz volt részleges vízcserét
hajtottunk vérge a holtágrendszeren.
2.

Május -augusztus hónapban az alábbi szivattyútelepek és szivornyák
üzemeltek ökológiai vízcsere végrehajtására:
Hantoskerti szivornya : 88 üzemórát
Hantoskerti szivattyútelep : 74 üzemórát
Fűzvászugi: 159
üzemórát
Németzugi : 162 üzemórát üzemelt.

3,
Elkészül! a mobil légtelenítő szivattyú a szivornyák beindításához és
üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen. Rend~zeresen használjuk.
4. A Németzugi szivattyútelep felszerelése során
megállapítottuk, hogy a
300m -es acélcsövek jelentős része használhata!/an-.elkorrodált állapotban
van.
A beépített szivattyúk javítását elvégezte a víztársulat. A forgáspróbát kézi
erővel végrehajtottuk.

5. A Füzfászugi -Csókási valamint a Révzugi holtágak vízszintjét is a nyári vízszint
alatt ta1iottuk 20cm-rel a Csókási holtágon végzendő partvédelmi munkák
miatt

- 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 kővetkezőketjavasolju~:

1. A hullámtéri betápláló csatornák kotrását lehetőleg minél előbb el kellene
végezni, mert a jelenlegi állapot a szivornyák üzembiztonságát veszélyezteti.

2. 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.

Az 1-4havi pénzügyi beszámoló bevétel és költség különbözete - 1.156.272-Ft volt
melyet az év eleji rendkívüli belvízhelyzet okán szükségessé vált többlet üzemelés
okozott.

Holtág kezelés fínanszfrozása

•
•

•

1- 8 hóban kapott támogatás összege
1- 8 hónap ráfordításainak összege
1- 8 hónap felhasználás különbözete

1336000,- Ft
2230094,- Ft
-894094, - Ft

p·enzt1<TV1. l1e1vzet alal<:u Iá, sa: 1-8 h.0
Megnevezés
9673. 4

72
Holtágkezelés
1336000

Onkorn1án:yznth.\I knpott támogatás
Holtág

Egyéb bevételek összesen
B~vétel

1336 OOO

összesen

1336 OOO

Bevétel összesen

1336 OOO

'

5131 • 8

f-ki!tUg üzemeltetéssel knpcs. anyagok

5137.

Irodaszer, nyomlatvány

131187
1500
132687

Anyagköltség összesen

526 -

Utaz3si és klkU!dctési költségek

47770

Egyéb !>Lolg,· r-..hmknvCddmi,
üzemorvosi szo!g_
5295Holtág kezeléssel kapcsolatos
szolgíl!tatá::wk
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen

5292.

541 -

4 OOO
1432477
1489839

523001'

Bérköltség

Bérköltség összesen

552 •

523 0011
Jóléti és kulturális költségek

10001
83210

5611 -

Szochílís hozzájárulási adó

5622.

száznkkos EgCszség(lgyi hozzájárulás

569 -

Egyéb bCrjúrulék

167
;

190
83567

Bérjárulékok összesen

Költség összesen

2230094

Költség, ráfordítás,_ált.ktg. összesen

'

2230094
'

Eredmény

'

·894094

Az előző beszámoló óta eltelt 4 hónap alatt 262178 Ft-ot sikerült kigazdálkodni, a többlet
költség továbbra is az év eleji belvízhelyzetből adódik.
Kérjük beszámolón! elfogadását.
Gyomaendrőd,

2015 . szeptember 07.
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Ikt.sz.: 27 /2015.

Tel.: 30/ 438-4943

Fax: 66/283-502

2015 SIEPT 03,
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Bónom-Zng Vizéért Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan szintén eredményesen zárta a
2014-es évet. A 156 taggal működő egyesület 2000 óta a tartós bérleti szerződésben
meghatározottak szerint üzemelteti a Bánom-Zugi holtágat, és a hozzá tartozó egyesliletet.
Árbevételünk 2014-ben az előző évekéhez hasonlóan, az előirányzott terveknek megfelelően
alakult, és elérte a 15 millió Ft-ot.
Minden évben a víz minőségének megőrzése, ési rff?,IX~Jnn,1;<?~ ,f1;i~~~ése.•. iii9lf,ext,,~i\:11~rmennyiségének folyamatos pótlása a legfőbb szempont. · .
, .
.•.. „,. Uli.,,,i !""11 · · .„.:11 tl'ldal
Kiadásaink összetételét az alábbi fő számok batárofták iri~g:·
J.:cno·:;iió. Cy: )\1hpl1iV··
- halasítás költsége
8 878 396,-]
környezetvédelmi ktg.
1 249 621,1
! ~í71J!r n o
vízkezelés,430 560,·
· "·
szúnyog gyérítés 99 060,,

l

működési ~cöltségek

felhaln1ozas1 l<tg-ek

1 602795,017,223

f--__
Ú~LL[f(1Lí.

. . .· ·-···-.· .·-.·-]

útalap készítés
! .OOO.OOO ....... .
·'
A turista forgalom az elmúlt évekhez hasonlóan alakul, nagyon sok az évről - évr~ vYsszájá1:6
vendégeink létszáma, de a hirdetéseknek köszönhetően, egyre több új vendég keresi fel a
holtágunkat. Folyamatosan szaporodik a kiadott nyaralók száma is, amit úgy gondolom a
leadott vendégéjszakák számán is megmutatkozik. Az egyesületünk által üzemeltetett
Pihenőház „ komfort" fokozata miatt kevesen veszik igénybe, és sajnálatos módon az iskolai
szünetben eddig igénybevevő gyerektáborok is kimaradnak a pé
Az egyesületünk vezet"
vágyó vendé
Inte ·.
szé~:%~~
honlapoldca se
a város bevételét.
vítását, és elértük,
. a meglévő úthá
A 2015-ös évben az egy
elektromos hálózat kiépítése, ami szintén
hogy szinte a holtág teljes területén megvalósu t
hatalmas előrelépés volt.
A holtág élővilágának, és a víz minőségének folyamatos, biztonságos pótlása érdekében
azonban a szomszédos holtágakkal együtt kérnénk az Önkormányzat és a testület tagjait, hogy
a közmunkaprogram keretén belül vagy pályázati pénzből meg kellene oldani az összekötő
csatornák tisztítását, illetve a szivornya rendszer csőhálózatának felülvizsgálatát, tisztítását
illetve szükség esetén a javítását.
Az egyesületlink jó kapcsolatot ápol az önkormányzat jelenlegi vezetésével, bízunk abban,
hogy az összefogás, a közös munka további eredményeket hoz a turisztika fejlődésében is.
Az idei évben is az Önkormányzattal kötött szerződés alapján végeztettük el a szúnyog
gyérítését, ezzel is biztosítva a nyugodtabb pihenési feltételeket.
Reméljük, hogy közös összefogással a továbbiakban is az ország különböző részeiről ide
tudjuk csábítani a pihenésre, horgászatra vágyó vendégeket.
Gyomaendrőd,

20 15.09. 01.

1

azonosító

Szabóné Galambos Éva
Antal Németh [papzughe@gmail.com]
2015. szeptember 9. 10:03
Szabóné Galambos Éva
Re:

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Beszámoló
Gyomaendrőd Város Önkormányzatától bérbe vett 02800 h.r.sz. holtágról.

A beszámolási időszakban is nagy gondot fordítunk a holtág teljes környezetének rendben tartására.
A víz partot rendszeresen kaszáljuk . óvjuk a nádfalat csak a szükséges méretig van megnyitva. Vízparti
fákat gondozzuk.
·
A legfontosabb a víz szintjének állandó szabályozása, melyet a négy holtág együttesen végez rendszeres víz
pótlással. Szükség esetén fertőtlenítünk.
Rendszeres a víz forgatás melegedéskor, hogy elkerüljük a hal puszt11l~s!_:

c;yon1íh·;r1drödi :1"öóT) e,

Telepítési terv szerint évente kétszer pótoljuk a kifogott halat.
Csak őshonos engedélyezett halat telepítünk.
Kétnyaras pontyot és amurt 300-300 kg-ot.
Méretes pontyot 1200 kg.ot telepítettünk a holt ágba.
Keszeget,dévért 500 kg,ot.

,
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Az egyesület tagsága a telek tulajdonosokból és családtagjaikból áll.~~ -~''.:•
Horgász turizmust nem szervezünk.
\""LL<oKI< 1.

L~----····-·

...

Minden évben szervezünk környezet védelmi napot ahol közösen takarítunk a holtág környezetében.
A vízpótlását akadályozza az összekötő csatorna eliszaposodása, mely tisztításra szorul.
A papzugot peresi holtágtól elválasztó zsilip és átfolyó! benőtte a gaz és az iszap lerakódás belvíz esetén
gondot okozhat.
Orosháza 2015. 09. 08.

Nagy László
E. elnök.

2015. szeptember 4. 13:37 Szabóné Galambos Éva írta, <szabone@pmhiv.gyomaendrod.hu>:
Tisztelt Németh Antal!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ebben az évben is tárgyalja a közigazgatási területen lévő holtágak
üzemeltetését, ezzel kapcsolatban kérem Önt, hogy a kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről beszámolót ·
elkészíteni és részünkre megküldeni a fenti email címre szíveskedjen 2015. szeptember 8-ig.

1

Köszönöm:
Galambos Éva
ügyintéző

_ _ _ _ ESET Endpoint Antivirns - Vírusdefiníciós adatbázis: 12201 (20150904) _ _ __
A:z üzenetet az ESET Endpoint Antivirus ellenőrizte.

http://www.eset.hu
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Beszámoló a Templomzugi holtá~11 ~i~Ílleltetésé~~l" '
1

1

A 82 taggal rendelkező Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 2015. január 1től - 2015. szeptember 03-ig az alábbi feladatokat végezte el a Templomzugi holtág 905 ha-os
területén.
A 2013-as évtől összehangolt formában a Soczó-zug irányításával történik a víz pótlása. A cél
kisebb költséggel jó, vagy jobb vízminőség. Eredményesen sikerült a víz minőségén javítani,
algásodást csökkenteni, oxigéntartalmát növelni. A holtág területén mGködik a Pájer strand, kivételes
helyzete miatt a jó víz minősége elengedhetetlen. A idei évben a strandon vett víz minták kiválóak
voltak. Ez a célunk az idegenforgalom szempontjából is és a horgászok, fürdőzők szemszögéből is. A
2015. évben háromszor juttatunk vizet a holtágakba, akkor amikor a folyó vize megfelelő. Az
optimális vízpótlás a holtágak élővilága szempontjából is kulcsfontosságú. A háromszori vízpótlásból a
Szabad strand üzemeltetője 1 alkalmat fizetett.
Az Önkormányzattal kialakított jó kapcsolat miatt. jól mGködik a repülőgépes védekezés, a
nyáron szúnyoggyérítésre 4 alkalommal került sor, ebből csak 1 alkalmat kellett az Egyesületnek
fizetni.
Tárgy év május hónapban telepítettünk pontyot a holtá.gba. Telepítés útán semmilyen
pusztulást nem észleltünk, a jó halfogás lehetősége biztosított volt a vendégek részére. A telepített
halak 2-3 nyaras 1,5-3 kg súlyúak voltak. Az őszi telepítést októberre tervezi a vezetőség, cél továbbra
is az őshonos halak telepítése a holtágakba.
Az 2015. évben már 5 fő levizsgázott társadalmi halőr ellenőrizte a horgászokat az egyesület
csónakjával, és ha szükség volt rá napijegyét is megvásárolhatta a horgászvendég. Az ellenőrzésről
pozitív visszajelzések érkeztek.
Az Egyesület 2015. évben 550.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzattól. A pályázatunkat
útkarbantartásra, javításra adtuk be több mint 600.000 Ft-ra, de pénz hiányában ez az összeg nem
került elfogadásra. Így a megkapott összegből most a 46-os Főútról leágazó Kisági belső út került
javításra. Az összeghez a saját erőt az

elkészülő

út melletti ingatlan tulajdonosok adták össze.

Az egyesületben mindenki térítés mentesen végzi munkáját.

2015. szeptember 3-ig a

működéssel

kapcsolatos kiadások

- vízpótlás költsége
- halasítás
- útkarbantartás
Összesen:

Gyomaendrőd,

76 eFt
1.733 eFt
660 eFt
2.469 eFt

2015. szeptember 04.

Ambrózi Erzsébet
gazdasági

vezető
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2015 SZErT 02.
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület
éves beszámolója
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Testülete részére
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület 18 évvel ezelőtt közel 30 személy alapította,
' ' 1;-----··- -----··-·~--·----·- --- --:---J enei. B a'!'mt megva'! asztott egyesu··1 etl. e1no"k vezeteseve

Uvo111c0rw0c' 11 i•z.ös Onl\orn1a1w;:;1u li1vata!

Közel .~ hektáros vízfelületen folytatja tevék nys~g~!,Jl,:i;,_1;g)'.9~ti!~fJ: íl:yYcil'í~~h9)'.om endrőd
Város Onkormányzatától bérli.
Tagjainak létszáma 158 fő.
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Az egyesület politikai tevékenységet nem foly at,·tevékenységérJközgyttiéiFál{areJfogadott
alapszabályának megfelelően végzi.
Fő célkitűzése:

a természetvédelem a holtág környezetében, kulturált pihenés és horgászati
lehetőség biztosítása az egyesület tagjai és azok vendégei számára.

Egyesületünk tagjai főként olyan személyek, akiknek a Kecsegés holtág környezetében
telkük, ingatlanjuk van.
Társaságunk elnöke Oláh Károly Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5. Sz. alatti lakos.
Egyesületünk levelezési címe: 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5.
Tevékenységünk
Vízminőség biztosítása: a horgászathoz megfelelő vízminőséget biztosítunk, ennek költsége
az elmúlt évben 270 OOO Ft volt, ennek egy része az előző évről húzódott át.
A szivattyú szakaszos üzemeltetésével sikerült megakadályozni a vízminőség romlását,
villamos energia számlánk ez év végére kb. 140 OOO Ft-ra tehető.

Út: minden évben el szoktuk végezni a gátőrházhoz bevezető kövesút karbantaiiását,
javítását. Ehhez ebben az évben pályázatokból biztosítottunk fonást. Az út javításához az
Önkormányzat járult hozzá 600 OOO Ft-a!, melyből anyagot, zúzottkövet vásároltunk.
A gépeket a Békés-Drén Kft b9csájtja rendelkezésünkre, a kézi munkát egyesületünk tagjai
társadalmi munkában végzik el.
A Kecsegés-zug területén kiépített utak találhatóak, melyeket egyesületünk tagjai saját erőből
létesítettek, és azoknak karbantartására most is szükség volt. 110 OOO forint anyagot
használtunk a belső utak javítására.
Ivóvíz: egyesületünk a gátőrház előtti parkolóban nyilvános vízkifolyót (törpe kutat)
üzemeltet, így biztosítja egyesületünk tagjai, illetve az arra járó emberek részére az
egészséges ivóvíz fogyasztásának lehetőségét.
Hulladékgyűjtés: egyesületünk egy 5 m3-es hulladékgyűjtő konténe1i tart fent a keletkező
kommunális hulladékok gyűjtésére. A konténer jól megközelíthető helyen, a zug bejáratánál
van elhelyezve. Egyesületünk tagjai itt tudják elhelyezni a kint tartózkodásuk alkalmával
keletkezett hulladékokat. Sajnos megfigyelhető, hogy sok olyan hulladék van elhelyezve,

mely nem nevezhető kommunális hulladéknak, és olyan személyek is elhelyezik ott
hulladékaikat, akik nem tagjai egyesületünknek, segítségé1t fordultunk az Önkormányzathoz,
ill a Gyoina Közszolghoz, ha a helyzet nem fog változni, egyesületünk nem tudja fenntartani a
szemétgyűjtő konténert az ezzel kapcsolatos szerződéseket felmondja.
Haltelepítés: minden évben kielemezzük az egyesület tagjai által leadott fogási naplókat,
ennek alapján telepítési tervet készítünk, és a szükséges telepítést elvégezzük. Ennek forrása
az eladott horgászengedélyek, napi és hetijegyek bevétele, és a SZJA 1%-a.
Így közel 3 200 OOO Ft értékű halat tudunk a holtágba telepíteni. Különös gondot fordítunk az
itt őshonos halfajtákra, a biodiverzitás fenntartására. Olyan halfajtát, melynek a természetes
életkörülményei itt nem állnak fent, nem telepítünk. A telepített hálak kora és mérete változó,
egynyarastól a fogható példányokig.

A beszámoló készítésének
. 2 218 OOO Ft volt.

időpontjáig

2900 kg halat telepítettünk, melynek összes költsége

A továbbiakban még tervezünk 1OOO kg halat telepíteni, melynek költsége 400 OOO Ft.
Legnagyobb metinyiségben fogható keszeg és kárász. A telepítés végrehajtása a beszerzési
lehetőségektől, illetve az időjárástól függ. Forrásaként az egyesületünk részére átutalt
személyi jövedelemadó 1%-át kívánjuk felhasználni.
A lenti adatok a beszámoló készítésének időpontjában állnak rendelkezésre, melyek
folyamatosan változhatnak a napi kiadások és bevételek függvényében.
Egyesületünk ebben az évben is igénybe veszi a Városi Önkormányzat által kezdeményezett
szúnyoghtást.

Kecsegészug Egyesület 2015. év
Bevételek

Összege (Ft)

Önkormányzat

600 OOO

Horgászbolti befizetések

2 OOO OOO

Banki befizetések
Összes bevétel

Gyomaendrőd,

0

2 600 OOO

2015. szeptember 1.

Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
5600 Békéscsaba, Kőris u. 3. 1./2.

Beszámoló a Sóczózugi holtág

A 117 taggal
től

üzem eltet éséről

rendelkező

Sóc.zózugi Környezetvédelmi és Horgász Rgye5ület 2015. január 12015. július 31-ig az alábbi felad1tokat végezet el a Sóczózugi holtág 9 hektáros területén:

A víz minőségének megtartása érdekében az Egyesület már több éven át a „GARDA DUÓ"
Bt.-t bízza meg a vízterület minőségellenőrzésfnek ellátásával. A szakember által irányított
vízkezelés jobb minő:,égú v1.t.d efcdméu ve.t.ell ci holtaguan e~ö faunának és flórának. A
vízterület karbantanását a vezetőség és a tagok társadalmi munka keretében látják el. Az
elmúlt években megfigyelhető. hogy a nyarak melegebbek és csapadékban szegényebbek. Az
Egyesület motoros szí vau; ú b .:;~zerzlst, t:~ ..:zemtl_ [et·~ se rnd1e:r dűutött 2013 év során A
szivattyúnak köszönhetően egycnlet~:.et:ib v1zsz1fo alakítható ki az időjárási viszonyoknak
megfelelően. Az Egyesület látja el a Bónom. Templom és P<1p-zug vízfeltöltési feladatait is.
Változatlanul részt ve~, .:L. ·G 2yec:üki '.' H .._.„~'c?.Ó hr.·'.tá,:;~ki<.~1 é~
Önkormányzata ált<1.l köz0.;;en vP,~zett szúny\1ggyérítési progrn'Tlhan.

?

Gyomaendr6d Város

Tárgyév júliu.: hónapiftn? 1< véJá? :~ atkalor,11Bl Y~gzett a? f'.~y~si1lr:-1 haltdepltést összesen.
4.028 kilogramm éJ ő~.al sú1 ybar, '\ ·:e-lep\,-é_:; l~gmigyooti bfu1\ eidát ponty alk :nta.

A ?OVi. \/ '.-07 tw idöszakbc.n vízteralette1 Knn'~." olatos kiadások

Békéscsaba, 20 · 5-09-11

Elszámolás a Gyomaendrődi vizekbe történt haltalepítésekről 2015 évben.

csyka
szállító lev.sz

dátum

2015.04.13 AP0368705

db

össz. db

Ft/db

össz. Ft

Németzug

önk htg

11

2 OOO

13 Ft

26 OOO Ft

AP0368705

Torzsás

önk htg

10

2 OOO

13 Ft

26 OOO Ft

AP0368705

Fűzfás

önk htg

17

2 OOO

13 Ft

26 OOO Ft

AP0368705

Hantoskert

önk htg

15

2 OOO

13 Ft

26 OOO Ft

mindösszesen

mindösszesen

104 OOO Ft

8000

süllő

dátum

szállító lev.sz

2015.05.19 AP0368711

össz.db

db
Németzug

önk htg

11

össz. Ft

Ft/db

2500

13 Ft

32 500 Ft
32 500 Ft

AP0368711

Torzsás

önk htg

10

2500

13 Ft

AP0368711

Fűzfás

önk htg

17

2500

13 Ft

32 500 Ft

Hantoskert

önk htg

15

2500

13 Ft

32 500 Ft

AP0368711

mindösszesen

130 OOO Ft

10000

harcsa
dátum

szállító lev.sz

2015.06.19 AP0368717

db

65 OOO Ft

13 Ft

65 OOO Ft

13 Ft

130 OOO Ft

önk htg

AP0368717

Fűzfás

önk htg

17

5000

AP0368717

Hantoskert

önk htg

15

10000
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össz. Ft

Ft/db
13 Ft

Németzug

mindösszesen

-·----•

össz.db
5000

11

260 OOO Ft
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ponty 1 nyaras
szállító lev.sz

dátum

2015.07.01 AP0368071

kg

össz. Kg

össz. Ft
Ft/kg
720 Ft
72 OOO Ft

Németzug

önk htg

11

AP0368071

Torzsás

önk htg

10

100

720 Ft

72 OOO Ft

AP0368071

Fűzfás

önk htg

17

200

720 Ft

144 OOO Ft

AP0368071

Hantoskert

önk htg

15

200

720 Ft

144 OOO Ft

100

mindösszesen

432 OOO Ft

600

Ponty 2 nyaras
dátum

szállító lev.sz

2015.07.01 Ap0368073

kg

Ap0368073

Németzug
Torzsás

Ap0368073
Ap0368073

össz. Kg

önk htg

11

Fűzfás

önk htg
önk htg

10
17

300
400
400

Hantoskert

önk htg

15

1000

mindösszesen

2100

Mindösszesen Ft

Endrőd

600 Ft
600 Ft

240 OOO Ft
240 OOO Ft

600 Ft

600 OOO Ft

600 Ft

1260 OOO Ft
2186 OOO Ft

A fenti összegek ÁFA nélküli nettó összegként értendők.
Az

össz. Ft
Ft/kg
180 OOO Ft .
600 Ft

falualjai (Csókási ) és a Ligeti holtágakba a rossz

vízminőség

Gyomaendrőd 2015.09.10.

KÖRÖSI HALÁSZ SZÖVETKEZET

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.
Bankszsz.: 53200125-11048187
~zám: 11041788. •2.04 @
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A szé.llítolt állatok töm~e (fajonként): „ ..fuli!i'.ölr)""fQ" kg vagy darabszáma (fajonként): „„.1.v.P..•.~„„„„. db.
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3. A víziállat-tenyésztő vál!alkozht ellátó

vfziállat-egészségőr:
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4. Sziirmazási helyre vonatkozó állategészségügy! és állatvédelmi adatok:
a) A szánnaz.ási tartási hely állategészségügy! hatósági intézkedés !)1iatt...nem áll állategészségügyi korlátozás alatt/korlátozás
alatt áll (kérem aláhúmi).
b) ,Nincs/Van (kérem aláhúmi) todomásom olyan okról, amely az állatok forgalmazását tiltja.
e) Az állatok rendszeres vfziállat-egészségöri ellátás alatt állnak/nem állnak (kérem aláhúzni).
d) Egyéb állategészségügyi információ (mentességek, fertőzés felszámolása miatti feldolgozás, stb.):

.„::::::·/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
e) Az állománnyal kapcsolatos nyilvántartások és dokumentációk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
l) Az allatokat az állatvédelmi előfrásoknak megfelelően tartottam és szállitottam: igen/nem (kérem aláhúmi).
g) Az állatok állatgyógyászati készítménnyel csak az állatorvos utasítása szerint lettek kezelve.
h) Az áliatoknak adott, 0 napnál nagyobb élelmezés-egészségügyi várakozási idejű állatgyógyászati készítmények és egyéb kezelések:

Az állatgyógyászati termékekről szóló 12812009. (X.6.) FVM rendelet 11.§ (5) bekezdése szerint amennyiben a fe!hasmált
gyógyszeren nincs feltuntetve a kezelendő állatfajra vonatkozó élelmezés-egészségügyi várakozási idő, az állatorvos által előírt
élelmezés-egészségügyi várakozási idő nem lehet kevesebb, mint halhús esetében 500 nap fok.
I) A hús biztonságát érintő betegségek előfordulása (pl. előfordult-e az állományban szállítás előtti időszakban megbetegedés):

.......... .._&... „.„„„„ .. „„ .. „ ........... „„„„.„ ... „„ ... „„ ..... „.. „ ........ „„„„ .............. „.„„ .... „„„„ ....... „„„ ... „.„ ... „ .. „.... „„ .... „„„ .. „„ .. „.
j) Laboratóriumi vizsgálatok eredményei: (pl. állatról emberre terjedő fertőző betegségek, maradékanyagra, kémiai szennye-

~~~~w.~~~~~-~~-~-~-~~~~~~~-~~~~~~~-t~-~~~~-~iz~~~la.t~.~„'.~l.~~.„~.~-é~.'.~~~~t~~'.=~~r~:~~~~k~:„„„.„„„„.„„„„„„„„

k) Visszacsatoló jelentésben levő információk (amennyiben volt állategészségügyi probléma ugyanebből a gazdaságból származó
állat~):

••....••.• „.„„ •.•••••• „ •••••...•••....•••• „ .••••••••.••••••.. „„ ...••••...•••••.••••.....•.....•••...•.••••....•••.•••••••••......••••...•••••••..•...••.••..•••••••..•••••.•...•....••.••••••

1) Tenyészté;t-adatok, amennyiben ezek betegségek jelenlétére utalnak (pl. nem megfelelő súlygyarapodás, állomány szétnövése stb.):

........ .P................
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5500 Gyomaendrö1'l. Áchim L. A utca 3/1.
Bek(lldö állatorvos:

Vissi Kadosa Ferenc dr.

Szolnok

Szajol (Jász-Nagykun-Szolnok)
1
Vizi élőlények
ÍPonty
!ivadék
30
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Clmzett: l'ISH•COOP Mezogazdasag1 Termekertekes1tö és Tovabbkepzes Szervező Kft.
5500 Gyomaen~rőd Achlm L
A. utca 3/1.
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valamint 30 db pikkelyes, egynyaras (7,4-65,5 g) ponty Kunhegyesről. A pontyok külső vizsgálata során

elváltozás nem volt.
A mikroszkópos parazitológiai vizsgálat során a szajoli halakon néhány Trichodina sp. egysejtű parazitát
láttunk és enyhe, illetve közepes mértékű hámférgcsséget diagnosztizáltunk. A kunhegyesi pontyok bőr- és
kopoltyúkaparékában néhány Trichodina sp. és egy-két kopoltyúféreg volt látható.

Lz,;;~~·lt-~h~~~!if~f~f~~~~~1l~~~e~~,í~;iif>f<i'f;!f.~~&i'í\~~-Jl>JiJKmíJif!Bc1trff''S!ll?-'1~~~~~1il
A halak szerveiből Igazgatóságunk Molekuláris Biológiai Laboratóriwna által DNS lcDNS) módszerrel
(OIB AM 2012.Ch.2.3.6.4.3. *) végzett KHV vírus kimutatására iránvuló vizsgálat negatív ered:.ménvre
vezetett.

Sréter Tamás dr.
laboratórium vezető

Kapják még:
dr. Vissi Kadosa Ferenc
SQOOSzotnok, Veres Péter u. 43/a.
J~sz~agykun-SzolrtökMegyel Kormányhlva1al Ételmiszsrtánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
5iJOo Szolnok. Verseghy u. 9.
Avizsgála1

eredménve a bekófdött mintára vonatko;ik.

Ez a dokumentum a Nemteti ~lelmiszerlánc-biltonsági Hiviita! Állat-egéuségügyi Diagnosztikai

riiz.gatóság:frá.sps engedéfye nélkül csak teljes ter1e<ielmé-ben m;isolható

Jegyzőkönyv

Készült: 2015.július 07-éna Körösi Halász Szövetkezet központi irodájában.
Jelen vannak:Csényi István ügyintéző, önkormányzat részéről.
Kiss Sándor halászati vezető, Körösi Halász Szövetkezet
részéről.

Tárgy:

Szerződés

teljesítése

Kiss Sándor átadta a 2015. évi halasításokról szóló kimutatásokat
és bizonylatokat, amelyen tételesen fel vannak tüntetve a
kihelyezett halfajták mennyiségei és értékei.
A Körösi Halász Szövetkezet 2015 évben a szerződés szerinti
1.500.000. Ft. érték helyett 2.186.000.- Ft. értékben
helyezett ki halakat a szerződésben szereplő holtágakba.
A Körösi Halász Szövetkezet a szerződésben vállaltakat
teljesítette.
Kmf.

KÖqÖSI HALÁSZ SZÖVETKEZ".T
si::;oo

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 21.

Bankszsz.53200125-11048187
Ad6Ezám: 11 ü41788-~-04 (!)

~//

Kiss Sándor
halászati vezető

1. Eredeti példány

Sorszám:

AAQ 12 Q3 6

VÍZIÁLLAT-EGÉSZSÉGÖRI IGAZOLÁS
Tenyésztett víziállatok tenyésztési, továbbtartási és állománypótlási célú forgalomba hozatalához,
előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott tenyésztett víziállat és emberi
fogyasztást megelőző, előkészítés céljából forgalomba hozott tenyésztett víziállat szállításához

F\S/-l _ UOO (J

1. A szá1mazási gazdaság:

){ f

J

neve:··································································································~································································

címe: ..................

S5..?~ ....W.1.q1:::..H..~.i?.P....... n.'.0..l~.1... h.....0.. . .?.h ................................................... .

tmiási hely azonosítója: ..............

J..1&.......J.[.'\) ... :".11.3..............................................................................

Felügyelő víziállat-egészségőr neve (nyomtatott betűkkel): ....... J.$.elJ..~ ...... ~9./1..'?... ~ ...................................... „ ..•..•.
A szállítandó állat/ok/ (csoport):

f~ja: „.. „... J~~~i. „............... kora: ····~···~~yt-':.~. 6 ;;:·.:;;;0

tomege:

·········Gp·o········· kg vagy darabs~ma:

.„ ............

4'-"oi;Jb.

Az állatok hasznosítási célja*:
tenyésztés, továbbtartás vagy állománypótlás
előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából történő forgalomba hozatal
emberi fogyasztást megelőző, előkészítés céljából történő forgalomba hozatal
A célgazdaság:

. .

.

neve: ............... ffl?J2,.'J.~
címe: .......... ?.f?.~

.( ......... ~ .P... ~.e.'..~.~ .............. ;s..:::.~. ~.1.. 10: .(,. :':1.. !....................................................... .

........b.':t.<!..r!~.f.r!P.~ ..............~~.,S:~'J.~ ......0......1:?......................................................
A szállító gépjá1mü rendszáma(i): ......................L.7.t:-:.~f./'::':.. i'. ... ~ .!.~..~J..n .. i.....b ..(.D. ..::<.::.':':..1: .. ( t!0: ..'!'i.('.".............. .

~.~.é~··k·~·~·l·~~~~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
II. Alulírott víziállat-egészségőr igazolom, hogy a fent megnevezett fajú halakat a 127/2008.(IX.29.) FVM rendelet
alapján előzetes helyszíni szemle alapján megvizsgáltam.
A halak betegségre mutató elváltozást nem mutatnak.
A gazdaságban ismeretlen eredetű megnövekedett arányú elhullás az utóbbi 30 napban nem volt.
Tudomásom szerint az állományban a koi herpesz-vírus betegség vírusát nem mutatták ki, és nem állapítottak meg e
kórokozó által okozott betegséget.
Az állatokat a szállítást megelőző huszonnégy órán belül megvizsgáltam és állategészségügyi szempontból szállításra
alkalmasnak találtam.
III. Csak a tenyésztett víziállatok tenyésztés, továbbtartás vagy állománypótlás céljából
esetén kell kitölteni!

"o

történő

forgalomba hozatala

1

'
b etegseg
' vagy egye'b betegseg.
' . ···'N ./.................................
v1t vj
k.1mutatasara
' '
F oge'kony ~.
1aJO k eset'b
e en a lrnt. he1.pesz-v1rus
irányuló 1 éven belüli diagnosztikai vizsgálatok eredményközlőjének iktatószáma(i) és dátuma(i): (csatolandó a
diagnosztikai vizsgálatok eredményét ta1ialmazó, NRL által kiállított eredményközlő másolata)

......................... D..::::?..

~

1
•• ••:-:-••

:'.1~.~..1.~.1....................................................................................................................

Kelt: ... „';;V..f:l!::c:............. „.... 20.J.f.. ... !?.J...'9..I.................... .

víziállat-egészségőri

bizonyítvány száma

* amegfelelö aláhúzandó.
Készült: 3 példányban(eredeti példányt szállítmánnyal kell küldeni; másolati példány a származási gazdaságban marad; tőpéldány a kiállítónál marad)"
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi járat menetrend módosítása
Ambrózi Erzsébet, Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Mobilbusz Kft felmérést végzett a Gyomaendrődi járási Hivatalban dolgozó munkavállalók között. A felmérés
eredményeként született meg az az igény, hogy 16:00 óra után induló autóbuszok menetrendjében történjen
változtatás.
A változtatásokkal érintett járatok indulási időpontjai az alábbiak lennének:
Nagylaposra

A Nagylaposról visszatérő járat

MÁV állomásról
Szabadság térről
Egyházi Iskolától
Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskolától
a Dérynétől indulna a Máv állomásra
és Szabadság térre a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal
érintésével
MÁV állomásról - Dérynéhez
Szabadság térről - Dérynéhez
Egyházi Iskolától - Dérynéhez
Dérynétől – MÁV állomásra és a
Szabadság térre

15:20
15:25
15:30
15:35
16:00

16:30
16:35
16:40
16:45

A menetrend változtatási javaslatokat a szolgáltató leegyeztette az iskola igazgatókkal. A változtatásoknak anyagi
vonzata nincs.
Mivel a helyi járat menetrendje a része a Mobilbusz Közlekedési Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
mellékleteinek, így a menetrend módosítása szerződésmódosítást von maga után melyet az alábbi szövegezéssel
javaslunk elfogadni:
A szerződés módosítás 1. pontja:
A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2015. október 1-i hatállyal az
alábbiak szerint módosul:
HELYI JÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2015. október 1.
TANTÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő
Déryné
MÁV
Szab.tér
MÁV Szab.tér
Déryné
Öregszőlő
5:00
5:05
5:15
5:15
5:25
5:55 6:00 ---6:15
6:15
6:25
6:30 6:40 ---E
6:55
7:00 Kond.úton
6:45
6:50
Nagyl-ra
Szarv.út7:05
7:10 R E
7:30 ------7:35 E R 7:55
Nagylról 7:05
7:20 E
7:35
7:40
8:10 E
8:25 8:30 Fürdő
9:30
9:35 E
9:50
9:50 E
10:05
10:10 11:30
11:35 E
11:50
11:50 E
12:00
13:10
13:15 E
13:30
13:30 E
13:45
13:50
13:55 E R 14:10
14:20 Kond.úton
14:15 14:20 ---E
14:35
Szarv.út14:25
14:30 E
14:45 14:50Fürdő
14:50 E
15:05
15:10 15:20
15:25 E 15:35 R
Nagyl-ra
15:50
15:55 E R 16:10
16:20 Kond.úton
57

Nagylaposról
Szarv.út16:25

16:00 R E
16:30
16:45
18:20
21:35
22:20

Szarvasi 7:05

Szarv.út14:50

16:15
16:40
16:55
18:30
21:45
22:30

16:20

16:30
16:35 E
17:00 18:00 18:05Fürdő
18:35 21:20
21:25
22:05 22:10 ----

TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
5:00
5:05
5:15
5:25
5:55 6:00 ---6:15
6:25
6:30 6:45 ---E
7:10 E
7:30
7:35 9:30
9:35 E
9:50 E
10:05 10:10Fürdő
11:30
11:35 E
11:50 E
12:00 ---13:10
13:15 E
13:30 E
13:45 13:50Fürdő
14:15 14:20 ---E
14:55 E
15:05
15:10 16:30
16:35 E
16:45 E
16:55
17:00 18:00 18:05Fürdő
18:20
18:30
18:35
21:20
21:25
21:35
21:45
22:05 22:10 ---22:20
22:30
PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:15
8:25 8:30 Fürdő
9:30
9:35
9:50
10:00
10:05
13:30
13:35
13:45
13:55
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
9:30
9:35
9:50
10:00 10:05 Fürdőbe
16:05
16:10
16:20
16:30
16:35 17:00 17:05Fürdő
17:20
17:30
17:35

E: LIDL-hez is közlekedik

16:45
18:20
21:35
22:20

5:15
6:15
6:55
9:50
11:50
13:30
14:35
16:45
18:20

7:00 Kond.úton

14:45 Kond.úton

21:35
22:20

8:15
9:45
13:45

9:45
16:20
17:20

R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

A szerződés módosítás 2. pontja
Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Mobilbusz
Közlekedési Kft (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1) helyi menetrendszerű
autóbusz járat menetrendjének módosítását, a menetrend változást és a
közszolgáltatási szerződés módosítását, továbbá hatalmazza fel Toldi Balázs
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására és az egyéb
jognyilatkozatok megtételére:

Döntési javaslat
"Menetrend módosítás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Mobilbusz Közlekedési Kft (5502
Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1) helyi menetrendszerű autóbusz járat menetrendjének módosítását, a menetrend
változást és a közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint elfogadja, továbbá felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére:
Közszolgáltatási szerződés
módosítása
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124. szám) képviselője
Toldi Balázs polgármester – továbbiakban ellátásért felelős Önkormányzat – másrészről a MOBILBUSZ
Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám: 13935373-204) képviselője
Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató – között, az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal végzett, menetrend
szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot írt ki. A törvényben foglaltak alapján a Pályázati Felhívás
2 országos napilapban és 2 közlönyben került megjelentetésre 2008. január 11-12-én és 15-én (Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet, Közlekedési Értesítő, Belügyi Közlöny).
Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2008 (III. 27.) Gye. Kt. sz.
határozatával a MOBILBUSZ Kft.-t hirdette ki és 2008. április 14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés.
1. A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2015. október 1-i hatállyal az
alábbiak szerint módosul:
HELYI JÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2015. október 1.
TANTÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő
Déryné
MÁV
Szab.tér
MÁV Szab.tér
Déryné
Öregszőlő
5:00
5:05
5:15
5:15
5:25
5:55 6:00 ---6:15
6:15
6:25
6:30 6:40 ---E
6:55
7:00 Kond.úton
6:45
6:50
Nagyl-ra
Szarv.út7:05
7:10 R E
7:30 ------7:35 E R 7:55
Nagylról 7:05
7:20 E
7:35
7:40
8:10 E
8:25 8:30 Fürdő
9:30
9:35 E
9:50
9:50 E
10:05
10:10 11:30
11:35 E
11:50
11:50 E
12:00
13:10
13:15 E
13:30
13:30 E
13:45
13:50
13:55 E R 14:10
14:20 Kond.úton
14:15 14:20 ---E
14:35
Szarv.út14:25
14:30 E
14:45 14:50Fürdő
14:50 E
15:05
15:10 15:20
15:25 E 15:35 R
Nagyl-ra
15:50
15:55 E R 16:10
16:20 Kond.úton
Nagylaposról
16:00 R E 16:15
16:20
Szarv.út16:25
16:30
16:40
16:30
16:35 E
16:45
16:45
16:55
17:00 18:00 18:05Fürdő
18:20
18:20
18:30
18:35 21:20
21:25
21:35
21:35
21:45
22:05 22:10 ---22:20
22:20
22:30

Szarvasi 7:05

Szarv.út14:50

5:15
6:15
7:10 E
9:50 E
11:50 E
13:30 E
14:55 E
16:45 E

TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
5:00
5:05
5:25
5:55 6:00 ---6:25
6:30 6:45 ---E
7:30
7:35 9:30
9:35 E
10:05 10:10Fürdő
11:30
11:35 E
12:00 ---13:10
13:15 E
13:45 13:50Fürdő
14:15 14:20 ---E
15:05
15:10 16:30
16:35 E
16:55
17:00 18:00 18:05Fürdő
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5:15
6:15
6:55
9:50
11:50
13:30
14:35
16:45
18:20

7:00 Kond.úton

14:45 Kond.úton

18:20

18:30

21:35
22:20

21:45
22:30

8:15
9:50
13:45

9:50
16:20
17:20

E: LIDL-hez is közlekedik

18:35

21:20
22:05 22:10 ----

21:25

PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:25 8:30 Fürdő
9:30
9:35
10:00
10:05
13:30
13:35
13:55
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
9:30
9:35
10:00 10:05 Fürdőbe
16:05
16:10
16:30
16:35 17:00 17:05Fürdő
17:30
17:35

21:35
22:20

8:15
9:45
13:45

9:45
16:20
17:20

R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

2.Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
Jelen szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ….. határozatával jóváhagyta és
felhatalmazta Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására.
Gyomaendrőd, 2015 év október hó …..nap

Ambrózi Erzsébet
Ügyvezető

Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Területhasználati szerződések meghosszabbítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen és egyéb területek haszonbérleti
szerződései 2015. szeptember 30. napjával lejárnak. A megállapított bérleti díjak nagysága
szerződésenként a terület nagyságától függően 1.110 Ft-tól 6.530 Ft-ig változott.
Ezen beépítetlen területeket a bérlők zömében veteménykertként hasznosítják.
A szerződések 2014 évben egy év időtartamban kerültek meghosszabbításra.
A bérleti díj a tárgyévet megelőző évi fogyasztói árindex mértékével került emelésre. A KSH által
2014. évre közölt fogyasztói árindex 99,8 %.
A bérleti szerződéseket a korábbi gyakorlatnak megfelelően javaslom 1 évre meghosszabbítani, a
bérleti díjakat, pedig változatlanul hagyni 2016 évre.
Gellai Ferenc át kívánja adni a 3430 hrsz-ú ingatlan bérleti jogát Vince Zoltán, 5502 Gyomaendrőd,
Vásártéri ltp. B. ép. II. em. 5. szám alatti lakosnak. Az erről készült nyilatkozat mellékelve lett az
előterjesztéshez.

A belterületi ingatlanok az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartoznak.

Kérem a Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat
formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a területhasználati szerződések
meghosszabbítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Döntési javaslat
"Szerődések hosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 2015. szeptember
30. napjával lejáró beépítetlen területek haszonbérleti szerződéseket meghosszabbítja 2016. szeptember 30.
napjáig, a következő haszonbérleti díjak figyelembe vételével:
Ssz.

Név

Hrsz.

1.

Ádám Mihály

909

2.

Arany Dánielné

1038, 6. parcella

3.

Orbán Józsefné

3415

4.

Diós Balázs

1038 12. parcella

5.

Eiler Márton

3419

6.

Farkas Sándorné

7681/5

7.

Vince Zoltán

3430

8.

Izsó Lajos

1045

9.

Kulik Zsuzsa

1080

10.

Szőke Lajos

1397

Haszonbér összege 2015.
szeptember 30. napjáig (Ft)
1110

Haszonbér összege 2015.
október 1. napjától (Ft)
1110

1110

1110

4100

4100

1110

1110

4420

4420

6530

6530

2220

2220

4070

4070

5530

5530

2510

2510

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Kérelem

Alulírott Gellai Ferenc (szül. hely, idő: Gyoma, 1934.07.16., anyja neve: Hornok Krisztina) 5500
Gyomaendrőd,

Kilián tér 21. sz. alatti lakos, mint bérlő, a 2002. december 5-én kelt, 3430 hrsz-ú

ingatlanra kötött földhaszonbérleti szerződéssel kapcsolatosan, mely 2015. szeptember 30-i
dátummal

lejár,

szeretném

kérelmezni,

hogy az

általam

meghosszabbításáról a továbbiakban Vincze Zoltán (szül. hely,

idő:

kötött

haszonbérleti

szerződés

Gyoma, 1981.01.06., anyja neve:

Kató Klára) 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp B ép. B lph. II. em. 5. sz. alatti lakos javára lemondok.
Amennyiben lehetőség van rá, szeretném, ha a bérleti szerződést a továbbiakban Vincze Zoltánnal
kötné meg a Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mivel a tulajdonomban lévő termőföldet is az ő
használatába adtam át.

Köszönettel: Gellai Ferenc, bérlő

Kelt.:

Gyomaendrőd,

.

2015. augusztus 19.
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leendő bérlő

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

Fő út 85. szám alatti ingatlan értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzati feladat csökkenése miatt a Nemzeti Vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (6) bekezdés, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdése és a 8/A. § (1) bekezdése alapján a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó
Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti volt óvoda ingatlant 2013-ban átminősítette forgalomképes üzleti vagyonná.
Ezt követően 2013 évben meghirdette nyílt árverésen történő értékesítésre. A többszöri hirdetés ellenére sem volt
jelentkező az árveréseken.
Varga Viktor József Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 2. szám alatti lakos kérelmet adott be az ingatlan megvásárlására.
Az ingatlanról készített értékbecslés 9.250.000,- Ft összegben határozta meg a becsült forgalmi értéket.
Jelenleg az épület egy részét tárolásra használjuk, többségében üresen áll.
A kérelemre való tekintettel javaslom az értékesítést, nyílt eljárásban.
Amennyiben a versenytárgyalás eredménytelen lesz, akkor javaslom, hogy még legalább kettő alkalommal legyen
hirdetve az ingatlan. Ezek eredménytelenségét követően a hirdetési feltételek módosítására a javaslat legyen
beterjesztve a Képviselő-testület elé. A sikertelen versenytárgyalásokat követően a Képviselő-testületnek lehetősége
van az Induló ár csökkentésére.
Az ingatlant az alábbi feltételek mellett javaslom meghirdetni nyílt árverésre:
1. A versenytárgyalás időpontja: 2015. október 30.-án de. 10.00 óra,
2. A versenytárgyalás helye: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
3. Az ingatlanra – legkésőbb 2015. október 30-án de. 9.00-ig – az induló ár 10%-át kitevő szerződés megkötését
biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402
számlára. A versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az előleg
átutalásának elindítását.
4. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül. A
nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
5. A versenytárgyalást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja.
6. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az értesítést követően 8 napon
belül szerződést kell kötnie.
7. A vételár megfizetése legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg.
Az ingatlan értékesítések előnyei és hátrányai
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat üzleti ingatlan állománya.
Az állagmegóvás kiadásai nem terhelik az
önkormányzatot.
Az értékesítést követően nem az önkormányzatot terhelik
a fenntartási kiadások.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az
államnak elővásárlási jogot biztosít.
A nemzeti vagyontörvény és a helyi vagyonrendeletünk kötelezően előírja ingatlanértékesítés esetén a
versenyeztetést.
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A forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) önkormányzati rendelet 9. §
(1) bekezdés b) pontja alapján nyílt versenytárgyalás útján történhet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján az ingatlan
értékesítését nyílt eljárásban meg kell meghirdetni. A Rendelet 16. § értelmében az ingatlan hasznosítása Képviselő
– testületi hatáskörbe tartozik.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlan értékesítését a határozati
javaslatban meghatározott feltételek mellett.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlan értékesítését a határozati
javaslatban meghatározott feltételek mellett.

Döntési javaslat
"Versenytárgyalás feltételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt
versenytárgyaláson az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám
3495 hrsz.

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
Gyomaendrőd, Fő út 85.
Korábban óvodaként funkcionált. Műszaki
állapota jó.

Induló ár
( Ft )
9.250.000

1.
A versenytárgyalás időpontja: 2015. október 30.-án de. 10.00 óra.
2.
A versenytárgyalás helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
3.
A versenytárgyalást vezeti: Csényi István közös önkormányzati hivatal alkalmazottja,
4.
A meghirdetett ingatlanra - legkésőbb 2015. október 30.-án de. 9.00-ig - az induló ár 10 %-át kitevő
szerződés megkötését biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11062402 számlára. A versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni
kell az előleg átutalásának elindítását.
5. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül. A
nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
6. A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.
7. A versenytárgyalást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem
lehet tenni.
8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az
államnak elővásárlási jogot biztosít.
9. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az értesítést követően 8 napon
belül szerződést kell kötnie. Az ajánlattétel során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és
3. ajánlat. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 8 napon belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a
sorrendben megállapított 2. helyen lévő ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat
legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
10. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan munkanapokon, 7 óra 30 perctől 16
óráig terjedő időintervallumon belül, előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Az ingatlant sikertelen versenytárgyalás estén még kettő alakalommal meg kell hirdetni. A három sikertelen
versenytárgyalást követően, pedig a hirdetési feltételek módosítására javaslatot kell beterjeszteni a Képviselőtestület elé.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2015. szeptember 2.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

2
I. ÉRTÉKLAP

A 3495 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

9.250.000,- Ft
azaz: Kilencmillió – kettőszázötvenezer forint
mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült összehasonlító
adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az
inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2015. szeptember 2.

3
II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE

Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) megbízást adott arra, hogy a
Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlanról ( 3495 hrsz. ) készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt.
A becsült forgalmi érték meghatározásának célja: Képviselő – testületei döntés előkészítése. A szakvélemény a
2015. május 6-i szakvélemény aktualizálása.
1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen tartozó épületgépészeti
rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
 az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2015. szeptember 2.-i állapot,
 a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni szemrevételezés bejárás útján
a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, környezetét, speciális adottságukból adódóan a város egészségügyi ellátásában betöltött
szerepét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi épületről megalapozott
jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki jellemzőit, a műszaki állapot meghatározását,
gépészeti ellátottságát.
Az értékelés nettó pótlási költség, valamint piaci összehasonlító adatok figyelembevételével történt.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk adja. A telek
értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését, megközelíthetőségét, közműellátottságát, a
rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú
telkek jelenlegi piaci értékével.
Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által befolyásolt összegéből
kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú, felszereltségű, funkciójú új
épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben szemrevételezéssel történt.
Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti jellemzése kitér az
épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot százalékos értéke a gépészeti rendszerek
állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével, felderíthetőségük
függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek értékelésre.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:

Gyomaendrőd, fő út 85.
3495
1528 m2
A mellékelt tulajdoni lap – szemle szerint
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Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Jelenlegi funkció:

Kivett
Óvoda
Tehermentes
Használaton kívül, korábban óvodaként üzemelt

4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan a gyomai városrészen található lakó és egyéb funkciójú ingatlanok környezetében. Megközelítése
műúton.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V ),
- Vezetékes víz,
- Vezetékes gáz,
- Szennyvízelvezetése a csatornahálózatba
4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. A telek zártsorú, mértanilag
szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő. Az ingatlan csendes kisvárosias környezetben
található. A telken beton térburkolat van, amely a közlekedést biztosítja.
A fajlagos telekárat figyelemmel a 2013-2015 évben történt értékesítések, vagyonértékelések alapján 1.700,Ft/m2 –ben határoztam meg.
Földterület ( építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület ) értékkorrekció-szorzó értékének
meghatározása.
Sorszám

Megnevezés

1

Jogi szempontból eredő
Eltérés
Alternatív hasznosítás
lehetőségéből eredő lehetőségek
Építési szempontból származó
eltérések
Használati szempontból eredő
eltérés
Környezeti adottságokból
Származó eltérés
Infrastruktúra ellátottságának
különbözőségéből származó
eltérés
Egyéb lényegesnek ítélt
szempont
Az értékelési szempontok
Összevont számtani átlaga

2
3
4
5
6
7

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
1.

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
2.

Telekár: 1.528 m2 x 1.700 Ft/m2 =2.597.600 Ft. Kerekítve: 2.598 eFt.

Megjegyzés az
eltérés tartalmára
vonatkozóan
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4/1/2. A telken található épület értékelése
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vegyesen fagerendás és vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Szigetelések: utólagos lábazati szigetelés.
9. Hőszigetelés: nincs.
10. Nyílászáró szerkezetek: vegyesen gerébtokos fenyőfa ablakok sík üvegezéssel, valamint hőszigetelt
üvegezésű műanyag nyílászáról. A bejárati ajtó szintén műanyagszerkezet.
11. Meleg padló burkolatok: pvc padló, csaphornyos parketta.
12. Hideg padló burkolatok: simított beton, márvány mozaiklap, mázas kerámialap.
13. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén habarcsból készültek.
14. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS.
15. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
16. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 volt betáplálás.
17. Fűtés: melegvizes fűtés gazkazánról, radiátor hőleadókkal.
18. Melegvíz ellátás: villanybojlerből.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: jó
Az épület helyiségei:
Csoportszoba
Csoportszoba
Csoportszoba
Öltöző - folyosó
Gyermek mosdó
Közlekedő
Konyha
Szélfogó
Közlekedő
WC előtér
Mosdó – zuhanyzó
Szélfogó
Iroda
Öltöző
Kazánház
Mindösszesen:
Értékmegállapítás:
Hasznos terület:
Újraelőállítási érték:
Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora

Az értékbecslő egyéni
indexe

43,33 m2
50,01 m2
52,25 m2
37,41 m2
14,04 m2
11,88 m2
12,22 m2
1,60 m2
6,64 m2
1,23 m2
6,85 m2
4,09 m2
5,84 m2
3,81 m2
3,70 m2
254,90 m2

254,90 m2
254,90 x

145 eFt =

36.960 eFt

60 % =

36.960 x

0,60 =

22.176 eFt

80 és 40 éven
felüli

22.176 x

0,50 =

11.088 eFt

0,4 – 1,6
között

11.088 x

0,60 =

6.653 eFt

6
javasolt
Az egyéni index alkalmazásánál figyelemmel voltan a közelmúltban történt önkormányzati Dózsa Gy. utca 1.
szám alatti ingatlan értékesítésére.
Jelenleg Gyomaendrődőn túlkínálat van az eladó ingatlanokból. Vállalkozások hirdetnek eladó telephelyet és
egyéb ingatlanokat kevés sikerrel. Az endrődi településrészen lakóingatlanok 60 – 65 ezer Ft/m2fajlagos áron
hirdetnek és adnak el. A szakvéleményben szereplő üzleti célú hirdetések fajlagos árai 52.000,- Ft/m2 és
133.000,- Ft/m2 között változik.
Az értékbecsléshez mellékelt összehasonlító adatok között feltüntettem gyomaendrődi eladó lakóingatlanokat
is. A tornatermi épület sajátosságánál fogva valószínűleg nehezen értékesíthető.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint a hazai
szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrastruktúra,
 A beépíthetőség,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő és értékcsökkentő
tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:


Az ingatlan elhelyezkedése.

Értékcsökkentő tényezők:


A településen alacsonyak az ingatlanárak a túlkínálat miatt.

A forgalmi érték kialakításánál az óvatosságra törekedtem az összehasonlító adatokat figyelembevéve.
Gyomaendrődön, illetve Békés Megyében hasonló adottságú ingatlan értékesítésére vonatkozóan nem áll
rendelkezésre összehasonlító adat.

IV. Értékmegállapítás
1. Országos hirdetés
Megnevezés
Telek
Fő épület és egyéb építmények együtt
Összesen:

Kerekített érték
2598000
6653000
9251000
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Kerekítve: 9.250.000,-Ft azaz: Kilencmillió – kettőszázötvenezer forint.

V. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízása alapján elvégeztem a
Gyomaendrőd, 3495 hrsz. ingatlan
értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke összesen: 9.250.000,- Ft

Ez az értékek az ÁFA-t tartalmazzák.

Gyomaendrőd, 2015. szeptember 2.

Csényi István
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.
2.
3.
4.

Tulajdoni lap – másolat
Térképvázlat
Rajzok
összehasonlító adatok

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Összehasonlító adatok

1. értékesítés
Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1. Korábbi funkció: gyógyszertár. Műszaki állapot: felújításra szorul. Az
épület hasznos alapterülete: 254 m2. Az épületen belül 2 db lakás van. A telek területe: 826 m2. A
gyógyszertári épület helyi védettség alatt áll. Értékesítve árverésen, 2012. szeptember hónap, 6.814 eFt
összegben. Fajlagos vételár: 26.827 Ft/m2.
2. Üzleti célú helyi hirdetés
Gyomaendrőd központjában eladó egy közel 600 m2-es ingatlan, földszintjén üzletekkel, 1436
m2-es telken. A ház 8évvel ezelőtt teljes egészében igényesen fel lett újítva, fűtését is
korszerűsítették. Az emeleteken minden luxust kielégítő, tágas szobák találhatóak, több
fürdőszobával, konyhával, kiszolgáló helyiségekkel. Ár. 79.900.000,- Ft. Fajlagos ár: 133.166,Ft/m2.

Gyomaendrőd endrődi részén eladó egy 90 m2-es aktívan üzemelő, nagy forgalmú vendéglátóegység, közel 700 m2-es telken.
Ár: 9,9 millió Ft. Fajlagos ár: 110.000,- Ft/m2.

29
Nagy ház eladó Gyoma közepén. Fele lakóterület 6 helyiséggel, a másik
fele meg üzlethelyiségek, összesen 290 m2 alapterülettel. Diszkónak,
étteremnek, vendéglátóhelynek kiválóan alkalmas 9 helyiséggel. A nagy
pincében borozót üzemeltettek. Az épület mellett nagy udvar van, hátsó
épülettel. Az ingatlan összközműves. A telek területe 899 négyzetméter.
Az ingatlan könnyen elérhető, közvetlen Fő út mellett fekszik. Az épület
tatarozásra szorul. Ár: 15 millió Ft. Fajlagos ár: 51.724,- Ft/m2.
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KÉRELEM
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvételéhez

Azzal a kéréssel fordulok a Gyomaendrődi Önkormányzat Képviselőtestületéhez, hogy az
alábbiak figyelembevételével a „volt" Napsugár Óvoda ingatlanjához való hozzájutásomat
elősegíteni

szíveskedjenek.
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Ingatlan adatai:
Ingatlan: Napsugár Óvoda
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Ingatlan tulajdonosa: Gyomaendrődi Önkormányzat
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A kérelem tárgyát képező ingatlan megvásárlásának céliailokai:
Előzetes

piackutatásaim azt igazolják, hogy az általam tervezett virág nagykereskedés a saját

vállalkozásom

előrelépését

és a város

fejlődését/arculatát

is egyaránt szolgálná.

A családi vállalkozásunk 34 éves szakmai tapasztalatával jelen pillanatban 9 virágüzletet és 5
környező

város piacát szolgálja ki friss vágott virággal. Az árut jelenleg Szigetszentmiklósról

hordjuk. Ilyen nagy
nem

mennyiségű

áru tárolásához és

előkészítéséhez

a jelenlegi

műhely

már

elegendő.

Amennyiben létre jöhet a nagykereskedés, úgy a munkahelyteremtésben is szerepet tudnék
vállalni. (2-3

fő)

Ehhez az egyre

bővülő

üzlethez lenne szükségem az említett ingatlanra.

Kérelmező adatai:

Családi és utóneve: Varga Viktor József
Születési helye, ideje:
Lakcím: 5500,

Gyomaendrőd,

Gyomaendrőd,

1986. 03. 12.

Nyárszegi u. 2.

Anyja neve: Dalmadi Ilona
Szig.sz.: 9380571A
Adószám: 8435343715
E-mail: villien25@gmail.com Tel: 0630/311-6472

Bízom kérelmem pozitív elbírálásában,

Tisztelettel(/~

Varga Viktor
Kelt.:

Gyomaendrőd,

2015. augusztus 27.

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

Lakossági szennyvíz csatlakozás támogatása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2012-es módosítása a 10-szeresére emelte azoknak a
személyek talajterhelési díját,amelyek ingatlana nincs rácsatlakozva a kiépített szennyvízhálózatra.
A talajterhelési díj összegének emelkedése miatt a 2012-es évben megnőtt a szennyvízcsatornára rákötni
szándékozók aránya. Erre való tekintettel önkormányzatunk az Alföldvíz Zrt-vel közösen rákötési kampányt indított.
A hálózatot üzemeltető Zrt. a kampányban részt vevő ingatlanok szennyvízbekötés tervét elkészítette, valamint a
rákötést követően 5 havi szennyvízdíj megfizetését elengedte. Önkormányzatunk 2012 májusában módosította a
magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendeletet, így eltekintett az utólagos rácsatlakozási díj megfizetésétől. A Képviselő-testület 2012
szeptemberében módosította a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet, ezzel lehetővé
téve, hogy kérelemre a tárgyévben fizetendő díjból 50%-os kedvezményben részesülhessen az a fizetésre
kötelezett, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (28.500-Ft).
A fenti kedvezmények ellenére is jelenleg mindegy 88 olyan magánszemély tulajdonában álló ingatlan található a
településen, mely nem tud rácsatlakozni a közmű hálózatra.
A korábbi években a városi szennyvíztisztító telep alacsony hatásfokú működésének köszönhetően a kibocsátott
szennyvíz mennyiségének arányában vízterhelési díjat kellett fizetni a szolgáltatónak, melyet a szolgáltató beépített
a díjaiba.
A közelmúltban megvalósult szennyvíztisztító telep fejlesztésnek köszönhetően a kivitelezési és a próbaüzem
idejére vízterhelési díj kedvezményt lehetett igénybe venni. Ez a díjkedvezmény összege a 2014. évre vonatkozóan
2.334.000 Ft, a 2015. évi összeg a telep működési hatásfokától függ, és csak később derül ki.
Az Önkormányzat és a szolgáltató között korábban létrejött megállapodás értelmében a fejlesztéseknek köszönhető
díjkedvezményeket az Önkormányzat a városi szennyvízhálózat fejlesztésére fordítja.
Ezek alapján célszerű és eredményes megoldásnak látjuk azt, hogy a lakossági szennyvízcsatlakozás segítéseként
az Önkormányzat a vízterhelési díjkedvezmény összegét egy pályáztatási rendszerben a lakossági rákötések
részbeni finanszírozására fordítaná.
A 2012-ben elkészített házi bekötési tervek beárazását megkértük az Alföldvíz Zrt-től, így az várhatóan a Képviselőtestületi ülésig a rendelkezésünkre fog állni.
A beérkezett költségvetések alapján ki lehet dolgozni azt a pénzügyi megoldási rendszert amely reményeink szerint
az eddigieknél hatékonyabban tudja majd elősegíteni a lakossági rácsatlakozást.
A Képviselő-testület támogatása esetén a hivatal az októberi testületi-ülésre kidolgozza a támogatási feltételeket.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság támogatja a 2014. évi 2.334.000 Ft összegű vízterhelési díj
lakossági szennyvízcsatlakozás támogatására történő felhasználását. Felkéri a
jegyzőt, hogy a támogatási feltételeket és a finanszírozási technikát tartalmazó
pályázati felhívást, továbbá a támogatási szerződést dolgozza ki és terjessze a
2015. októberi Képviselő-testületi ülésre.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság támogatja a 2014. évi 2.334.000 Ft összegű vízterhelési díj
lakossági szennyvízcsatlakozás támogatására történő felhasználását. Felkéri a
jegyzőt, hogy a támogatási feltételeket és a finanszírozási technikát tartalmazó
pályázati felhívást, továbbá a támogatási szerződést dolgozza ki és terjessze a
2015. októberi Képviselő-testületi ülésre.

Döntési javaslat
"Szennyvíz csatlakozás támogatása"
66

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2014. évi 2.334.000 Ft összegű
vízterhelési díj lakossági szennyvízcsatlakozás támogatására történő felhasználását. Felkéri a jegyzőt, hogy a
támogatási feltételeket és a finanszírozási technikát tartalmazó pályázati felhívást, továbbá a támogatási szerződést
dolgozza ki és terjessze a 2015. októberi Képviselő-testületi ülésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László

67

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

Kállai Ferencet ábrázoló szobor állítása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmet nyújtott be még 2014 áprilisában, melyben az Önkormányzat hozzájárulását
kérte egy Kállai Ferencet ábrázoló mellszobor felállításához. Az egyesület kérelme akkor csupán a szobor helyének
kijelölésére (Szabadság tér autóbusz pályaudvar és a Körös Étterem és Szálloda közötti park) vonatkozott.Az áprilisi
ülésen a képviselő- testület 249/2015.(IV. 30.) Gye. Kt. határozatával támogatta a Baráti Kör kérését, melyben a
mellszobor felállításának helyszínéül a 1597/4 hrsz-ú Szabadság teret jelölte ki.
A Baráti Kör 2015szeptemberében újabb kérelmet nyújtott be a testülethez, melyben kérte, hogy lehetőségeihez
mérten támogassa anyagilag is a szobor elkészültét, mely egy padon ülve ábrázolja Kállai Ferencet. Az
előterjesztésben szerepelt az is, hogy az Önkormányzat feladata a szobor helyének kijelölése az egyesület feladata
pedig a művész kiválasztása és a szükséges szakvélemények és engedélyek beszerzése.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-a értelmében művészeti alkotás közterületen való
elhelyezéséről a település önkormányzatának képviselő-testülete át nem ruházható hatáskörében dönt. A döntéshez
a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni. A műalkotás művészi értékét a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) Szolgáltatási Igazgatósága (régebbi nevén: Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus)véleményezi. A szakvélemény kiadásához szükséges a tervezet műalkotás
és a helyszín bemutatása. A szakvélemény az Önkormányzatot nem köti, azonban annak kikérése kötelező. A
szakvélemény várható költsége : 100-150 ezer Ft+ Áfa.
Kérem, hogy a szobor kiállításával kapcsolatos intézkedések mielőbbi megtétele érdekében a Képviselő-testület adja
hozzájárulását a szobor a fentiekben megjelölt közterületen történő elhelyezéséhez. Javasoljuk, hogy a szobor
állítást 1,5 millió forinttal támogassa a Képviselő-testület, melynek forrása a 2015. évi költségvetés működési
céltartalékában megjelölt 10 millió Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat jóváhagyását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja, más forrás kijelölését a Kállai
szobor felállításához

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja, más forrás kijelölését a Kállai
szobor felállításához

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a támogatás forrásául a 2014. évi szabad
maradvány kijelölését javasolja.

Döntési javaslat
"Hozzájárulás Kállai Ferencet ábrázoló szobor állításához "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kállai Ferenc emlékére alkotott szobor Szabadság téren
történő felállításához hozzájárul.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szobor felállításához 1,5 millió Forint támogatást
biztosít a 2014. évi szabad maradvány terhére.
68

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szoborállítással kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Endrődiek Baráti Köre Egyesület beadványa
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület elnöke Tímár Imre megkereste Önkormányzatunkat, melyben kezdeményezik a
Gyomaendrődi Ki kicsoda? című kiadvány újbóli kiadását.
Javaslatuk indoka, hogy a kiadvány 2004-ben került kiadásra, szükséges a javítása és bővítése. Megjelenésének
időpontjának 2017 évet javasolják, Gyoma újratelepülésének 300. évfordulóját. A kiadvány kiadójának a Képviselőtestületet, felelős szerkesztőnek Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezetőt javasolják, valamint a kiadvány belső
munkálatainak székhelyéül a Városi Könyvtárat. A 2004-ben megjelent kiadvány anyagi fedezetét is leírják
megkeresésükben.
2015.szeptember 7-én újabb beadvány érkezett az Endrődiek Baráti Köre, a Honismereti Alapítvány, és a Szülőföld
Baráti Kör részéről, melyben támogatást kérnek a Gyomanedrődi Ki Kicsoda? című kiadvány újbóli, bővített
változatának megjelentetéséhez, valamint segítségként kérik, hogy az Önkormányzat nevezzen meg egy intézményt
háttérintézményként a kiadvány elkészítésére vonatkozóan.
A beadványok az előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására, döntési javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a döntési javaslat elfogadását javasolja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"Endrődiek Baráti Köre Egyesület beadványa "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy 2017. évben
újból kiadásra kerüljön a Ki Kicsoda? című kiadvány. A kiadvány megjelentetésével kapcsolatos szerkesztői
feladatokról, a megjelenéshez szükséges önkormányzati támogatásról további egyeztetéseket követően dönt a
Képviselő-testület.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt

Az

Képviselő-testület!

Endrődiek

Baráti Köre 2015. június 6-án megtartott

vezetőségi

ülésén úgy határozott, hogy

városunk Önkormányzata felé kezdeményei a Gyomaendrődi ki kicsoda c. kiadvány újbóli kiadását.
Javaslatunkat az alábbiakban összegezzük:
1.

Képviselő-testülete

Városunk

jelentesse meg a 2004. évben megjelent
bővített

kicsoda c. kiadvány javított és
adatai mostanra elévültek, és

bővített

változatát. Javított legyen, mert az

Gyomaendrődi
első

ki

kiadás egyes

legyen, mert fel kell venni új - ill. ki kell hagyni más

szócikkeket.
2.

Az új kiadvány megjelenését a városban számos helyen szükségesnek tartják az emberek. A
megjelenés időpontjául javasoljuk 2017. évet (Gyoma újratelepülésnek 300. évfordulóját).

3.

Szeretnénk, ha a

4.

A kiadvány

kötet eszmeiségében

összetartozását hangsúlyozná, ezzel fokozná
felelős

a

szülőföld

szülőhelyünk

kiadójának javasoljuk a t isztelt

felelős szerkesztőjének

szeretetét, a város lakóinak

megtartó erejét.

Képviselő-testületet.

Mivel a kiadvány

feltétlenül szakembernek kell lenni, erre a posztra javasoljuk Oinyáné

Bánfi Ibolya könyvtárigazgatót.
5.

A kiadvány belső munkálatainak székhelyéül javasoljuk a Városi Könyvtárat.

6.

Javasoljuk, hogy az egyes szakterületek
(pedagógia, egészségügy, ipar,

képviselőiből

mezőgazdaság,

álljon össze egy

szerkesztő

irányításával-

szerkezete, a könyv

alábbiak

meghatározása:

ő

bizottság

művészet,

jogkörük lehetne - a

kötet

eszmeisége,

sport,
felelős

időhatára,

megjelenése, illusztrációk, a bekerülés szempontjai, a kötetbe

személyek meghatározása, a gyűjtés munkálatainak megszervezése ( civil szervezetek,

személyek,
7. Az

külső

az

szerkesztő

kereskedelem, tudomány,

vallás, környezetvédelem, helytörténet stb ... , egyéb). Az

kerülő

időpont,

adatgyűjtésben-

az

adatgyűjtő kérdőívek

összeállítása,

különös tekintettel az elszármazott

ellenőrzése).

gyomaendrődiekre

- az

Endrődiek

Baráti Köre szívesen részt vállal.
8.

Anyagi vonzat: kiadások már az
előállítás

anyaggyűjtésnél

legfőbb

költség a nyomdai

népszerűségre

számíthat, jogos a

lesznek, de a

költsége. Miután a kötet a megjelenés után

feltételezés, hogy a nyomdaköltség jelentős részben meg is térül majd.
9.

1

1

A 2004. évben a kiadvány anyagi helyzete: a kiadványt az

Endrődi

Honismereti Egyesület és a

Gyomai Szülőföld Baráti Kör adta ki 2000 példányban. A kötet minden munkálatát (1052
szócikk) az egyesületek tagjai térítés nélkül, néhány tiszteletpéldány ellenében végezték. Az
anyagi végelszámolás már a megjelenés után fél éwel, 2004. év
kötet nyomdai költségei viszonylag

kedvezőek

őszén

megtörténhetett. A

voltak, amit az önkormányzat -ugyanannyi

értékű

könyv ellenében- kiegyenlített. De még így is mindkét szervezet több mint 700 OOO
forint bevételhez jutott az eladott példányokból. A példányszámról: úgy ítéljük meg, hogy a
2000 példány elég - ha feltételezzük, hogy egy

idő

múlva a most tervezett kiadványnak is

elkészül majd a javított változata. Úgy legyen. Tudnunk kell és el kell fogadni, hogy egy ilyen
kiadvány sohasem lehet „teljes", mindig lesznek hiányosságok. De az eltelt tíz év meggyőzött
bennünket arról, hogy indokolt volt a kötet akkori kiadása. Mint ahogyan indokolt a most
tervezett kötet kiadása is, amely - reményeink szerint- meghagyja az állandó értékeket
ugyanakkor befogadja a változást.

Kérjük a tisztelt

Képviselő-testületet,

hogy javaslatunkat fontolja meg és támogassa.

Tisztelettel

Tímár Imre
Endrődiek

Baráti Kör

elnök

a Gyomaendrődi ki kicsoda 2004
felelős szerkesztője

Gyomaendrőd Város Polgármestere és Képviselő-testülete részére
5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124.sz.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képvelők!

Az Endrődiek Baráti Köre, a Honismereti Alapítvány és a Szülőföld Baráti Kör Gyoma
tagjainak képviseltében alulírottak azzal á kéréssel fordulunk Önökhöz, szíveskedjenek
támogatást nyújtani a Gyomaendrődi Ki Kicsoda fímű kiadvány újbóli, bővített változatának
megjelentetéséhez.
A Gyomaendrődi Ki Kicsoda széles körű, civil összefogással megvalósított hiánypótló,
egyedi és példátlan helytörténeti értékkel bíró kiadváiiy. Egyetlen kiadása 2004-ben jelent
meg. Akkor a kiadási költségeket részben a civilszervézetek, nagy részben a Gyomaendrőd
Város Önkormányzata, valamint a Kner Nyomda Rt. támogatta.
A kiadványhoz nem csak a gyűjtőmunka tartozik, amelyben ismét jelentős szerepet kívánnak
vállalni a civilek és magánszemélyek, hanem szükséges egy háttér szervezet is, amely
segítené, támogatná ezt a nagyszabású vállalkozást.
- koordinációs feladatok ellátása
_ _ - gieg!?~szé~sek helyszíne
- kérdőívek leadása
- adatfelvitel számítógépre
- kiadás megszervezése stb.

A Gyomaendrődi Ki Kicsoda bővített kiadását 2017-re tervezzük, Gyoma és Endrőd
egyesítésének, Gyomaendrőd létrejöttének 35. évfordulója alkalmából.
Kérjük Önöket, hogy segítsék a kiadvány elkészítését azzal, hogy egy intézményt
megneveznek háttérintézményként.

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

Kulturális Egyesület Kérelme
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. július hónapban a Kulturális Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 50.) nevében Hajdú László
kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez, Polgármester úrhoz.
A kérelmében az alábbiakat adta elő:
„A Kollmann ház előtti zöld övezetet hivatalosan Határ Győző térré nyilvánítsák, és helyezzenek el még több padot!
A gyomai szabad strand „lejáratát” a folyóhoz tegyék biztonságossá (ez az idejáró, állandó vendégek kérése is)
valamint itt is célszerű volna padok elhelyezése.”
1. Határ Győző tér – közterület elnevezés
A közterület elnevezéssel kapcsolatban indoklást is nyújtott be az Egyesület, mely jelen előterjesztés melléklete.
A közterületek elnevezése során három jogszabályt kell figyelembe venni:
1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmé
ben a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése kizárólagos Képviselőtestületi hatáskör. Az elnevezés során figyelembe kell venni a 14. § (2) bekezdését amely rögzíti, hogy "A 13. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti ... olyan személy nevét, aki a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.."
2) A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm.
rendelet 14/A. § (2) bekezdése értelmében "Közterület elnevezéseként nem alkalmazható
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó
azonos,
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való
ellentét miatt összetéveszthető, vagy
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel
ellentétes
elnevezés"
3) A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.10.) önkormányzati rendeletünk pedig
rögzíti a közterület elnevezés eljárási szabályait.
Az előírások szerint az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyomaendrődi székhellyel rendelkező civil
szervezet kezdeményezheti közterületnév megállapítását.
A névadási javaslatot írásban nyújtotta be, tartalmazza a javasolt közterület pontos behatárolását, a javasolt
elnevezést, valamint annak indoklását.
A névadással kapcsolatban, a rendelet alapján az alábbiak szerint szükséges eljárni:
A névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani.
A javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) véleményezi.
A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó testületet hívhat össze az egyetemes
magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a hittudományban, a jog- és közigazgatás
tudományban jártas helyi szakemberek bevonásával.
Vitás esetben a névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinévbizottság véleményének kikérését is.
A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos
módon közszemlére kell tenni.
A bizottság kezdeményezheti az érintett lakosság véleményének közvetlen megismerését is:
egyéni választókerületi képviselőnél a választói fórum összehívásának,postai úton eljuttatott kérdőíves
konzultációnak,különösen indokolt esetben helyi népszavazás elrendelésének kezdeményezésével. A fentiekben
foglalt véleménykérés esetén, a fórumon jelenlévők, illetve a kérdőívre válaszolók egyszerű többségének
véleményre figyelemmel dönt a Képviselő-testület.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a közterület névadási kezdeményezés megfelel a jogszabályi
követelményeknek, így a bemutatott eljárási rend betartásával a közterület a javasoltak szerinti elnevezhető.
Tájékoztatásul írjuk, hogy ez a névadási javaslat már egyszer napirenden volt a Képviselő-testület előtt 2013-ban,
amikor az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi nevek módosítását tárgyalta. Ekkor a Kulturális Egyesület
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eredeti kérelmével ellentétben a szakértői bizottság javaslata alapján az ügyrendi bizottság a Rózsa Ferenc utca
közterületi megnevezés Határ Győző utca megnevezésre módosítását javasolta. Mivel az eredeti elnevezési javaslat
nem került a döntéshozó elé, illetve a módosított javaslat sem kapta meg a szükséges számú szavazatot, így az
ismételt kezdeményezésben döntés hozható.
2. Padok kihelyezése térre, szabad strandra
Önkormányzatunk az idei közfoglalkoztatás keretében városszerte több padot ill. hulladékgyűjtőt helyezett el, többek
között a Fő út 173-179. Társasház előtti területen is.
Amennyiben a tér további hasznosítására kerülne sor, úgy azt szükséges mindenképpen megterveztetni. Korábban
volt elképzelés arról, hogy központi terület lévén játszótér kialakítására alkalmas lehetne. Ez azonban nagyobb
költségigénnyel jár. Érdemes megfontolni azonban, hogy kisebb beruházási költség mellett – esetleg a
közfoglalkoztatás által gyártott termékek felhasználásával – a park remekül kialakított növényzete, zöldfelülete
alkalmas lenne sétálásra, üldögélésre, tehát térburkolattal kellene ellátni bizonyos helyeken, illetve konkrétan a
zöldterületen további padok, esetleg kandeláberek kihelyezése javasolt.
Amennyiben a T. Képviselő-testület a park fejlesztését megszavazza, úgy szükséges a 2016. évi költségvetésben
erre külön forrást elkülöníteni.
A szabad strandon – a jelenlegi üzemeltetési szerződést figyelembe véve – padok kihelyezése nem javasolt, inkább
a további fejlesztési igények megfontolásakor szükséges figyelembe venni.
3. Gyomai Szabad Strand lejáró
A gyomai szabad strand (03/9 hrsz. kivett strandfürdő) fejlesztése sok helyi lakos igénye. Jelenleg bérleti jogviszony
áll fenn Önkormányzatunk és Pájer Sándor egyéni vállalkozó között. Amíg ez a szerződés le nem jár (2015.
december 31.), addig csak terv szinten, de mindenképpen szükséges a kérdéssel foglalkozni.
„Gyomaendrőd a vizek városa”, ez az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása során sokszor elhangzott,
azzal együtt, hogy városunk a legnagyobb eséllyel a turizmus terén tudna profitálni. Az ITS-ben megfogalmazott
jövőképünk:
„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.”
A szabad strandot rengetegen látogatják, szívesen teszik ezt mind a helyiek, mind az ide látogató turisták. A
partszakasz azonban az évek során igencsak leamortizálódott, a bejárás a vízbe valóban nehézkes. A csúszós és
meredek part nem kedvez sem az idősebbeknek, sem a kisgyermekekkel odalátogatóknak, de még az aktív
sportolóknak sem. A strand látogatottságát és használhatóságát mindenképpen növelné a partszakasz
„kényelmessé” és biztonságossá tétele.
Ehhez azonban szükséges lenne a bejáró part rész meredekségének megszüntetése, vagy az erózió mértékének
csökkentése esetleg valamilyen műtárgy beépítésével.Ha homok terítésre is sor kerülne, a folyó nem sodorná
magával azonnal az odahordott anyagot. Némi utánpótlásra így is minden évben sort kellene keríteni, de jóval
kisebb lenne az erózió, mint a jelenlegi állapotban.
Mivel a kivett terület a jelenlegi szabályozás szerint nem tartozik természetvédelmi oltalom alá, így előzetes
egyeztetésre megkeresést küldtünk a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Az igazgatóság véleménye a Testületi
ülés időpontjáig remélhetőleg megérkezik.
Ezt a fejlesztést azonban – amennyiben új üzemeltetési szerződés előkészítésére kerülne sor – a jövőbeni
üzemeltetővel is egyeztetni szükséges, akár a megvalósítás kérdéseiben is.
Amennyiben a T. Képviselő-testület dönt a fejlesztésről, úgy arra a 2016. évi költségvetésben forrást biztosítani
szükséges, melynek megtárgyalása a lehetséges megoldások bemutatása után, leghamarabb novemberben
lehetséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az el?terjesztést megtárgyalta és
mindhárom döntési javaslatot jóváhagyta.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az el?terjesztést megtárgyalta és
mindhárom döntési javaslatot jóváhagyta.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az el?terjesztést megtárgyalta és
mindhárom döntési javaslatot jóváhagyta.

1. döntési javaslat
"Határ Győző tér elnevezés"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd belterület 36/2 helyrajzi
számú, beépítetlen terület művelési ágú, természetben parkosított tér, közterületnek 2015. október 1-jétől a Határ
Győző tér nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Parkosítás Fő út 173-179. sz. előtti területen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő út 173-179. szám előtti, 36/2. helyrajzi számon
található területen további parkosítást kíván megvalósítani.
Egyben felkéri a Jegyzőt a lehetséges megoldási javaslatok kidolgozására, melyet a novemberi Képviselő-Testületi
ülésen terjesszen elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"03/9 hrsz-ú "gyomai" szabad strand partszakasz fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 03/9 helyrajzi számon található "gyomai" szabad
strand területen további fejlesztést kíván megvalósítani a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság véleménye alapján.
Egyben felkéri a Jegyzőt a lehetséges megoldási javaslatok kidolgozására, melyet a novemberi Képviselő-Testületi
ülésen terjesszen elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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A Kulturális Egyesület javaslatai, kérései a következők:
-

A Kollmann ház előtti zöld övezetet hivatalosan Határ Győző térré
nyilvánítsák, és helyezzenek el még több padot!

-

A gyomai szabad strand „lejáratát" a folyóhoz tegyék biztonságossá (ez az
idejáró, állandó vendégek kérése is) valamint itt is célszerű volna padok
elhelyezése.

Gyomaendrőd,

2015. júli
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GYOMAENDRŐDI Közös ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

IV. 784 -

Ügyintéző:

Nyíri-Szmolár Eszter
+36 20/800-7250

Telefon:

/2015

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Bak Sándor igazgató
5700 Gyula
Városház u. 26.

Tárgy:

Megkeresés
Hármas-Körös
Szabadstrand ügyében
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A Hármas-körös folyó 03/9 helyrajzi számon található gyomaendrődi szabad
strandfü rdőjével kapcsolatban, szakmai javaslat kérése végett keressük meg Önt.
partszakasza mára erősen erodálttá, több heA fent jelzett strand vízbe vezető
,
lyen meredekké vált. A vízbe a strandolók, sportolók nehezen tudnak bejárni, illetve a
vízből kijárni, idén több balesetveszélyes helyzet is kialakult mind strandolások, mind
sportversenyek alkalmával.
Tanácsukat, szakmai javaslatukat szeretnénk kérni az ügyben, hogy a lejáró partszakaszt hogyan, milyen megoldásokkal lehetne biztonságossá, a vízbe bejutást, a
vízből kijárást kényelmessé, balesetmentessé tenni, úgy, hogy az megfeleljen a hatá- ·
lyos vízgazdálkodási követelményeknek is. Amennyiben van lehetőség a partszakasz
javítására, a munkálatokat Önkormányzatunk végezné el.

Gyomaendrőd,

2015. augusztus 27.
Üdvözlettel:

~~
Pardi László
osztályvezető
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Tárgy: Tájékoztatás

K-1328-002/2015. ikt. sz.
Ea.: Hack Ferenc
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Pardi László
osztályvezető

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési Osztály
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500
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Tisztelt Osztályvezető Úr!
A
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Hármas-Körös

folyó · 03/9 helyrajzi számon található gyomaendrődi
kapcsolatos szakmai javaslatkérésére válaszolva az alábbiakról

szabadstrandfürdőjével

tájékoztatom.
2015. május 25-én a Hármas-Kör0s 77,30-77,35 fkm _szelvények közötti szakaszán- az
érintettek részvételével- megtörtént a szóban forgó fürdőhely, kijelölést megelőző
helyszíni szemléje. Az eljárásról hivatalos jegyzőkönyv készült.
A szabadstrand kijelöléséhez, üzemeltetéséhez a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság K0815-013 /2015. ikt. számon vagyonkezelői hozzájárulást adott Pájer Sándor egyéni
vállalkozó részére. Az ügyirat harmadik bekezdésében foglaltak dokumentálják, hogy
a Gyomaendrőd 03/9 helyrajzi számon nyilvántartott terület Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonát képezi és a jelzett területhez tartozó 77,30-77,35 fk.m
közötti folyószakasz baloldali része alkalmas a fürdőhely üzemeltetésére.
Ezt követően a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala BE02R/O 12101979-27/2015. számú ügyiratában a fentiekben megjelölt hullámtéri
területet és folyószakaszt 2015. június 30-tól 2015. augusztus 20-ig terjedő időszakban
fürdőhely ként jelölte ki.
Tudomásunk szerint ez alatt az időszak alatt a szabadstrand zavartalanul üzemelt és az
Ön által jelzett, több balesetveszélyes helyzet kialakulásáról az Igazgatóság nem
értesült és ez idáig arról sem kaptunk információt, hogy a kijelölt fürdőhelyi terület
mely részén (mederoldal, hullámtér) történt időközben oly mértékű elváltozás, amely a
s~andolók, sportolók zavartalan ki és bejárását nehezítette, vagy akadá!rozta volnal
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Tudomásul véve azonban a partszakasszal kapcsolatban közölt észrevételeiket
jelezzük, hogy az erodált, meredekké vált- fürdőzők, sportolók számára veszélyforrást
rejtő- mederrész ebben az állapotában a következő idényben fürdőhelyként nem
jelölhető ki.
Abban az esetben, ha az Önkormányzat továbbra is üzemeltetni kívánja a fürdőhelyet,
úgy a partszakaszra vonatkozóan olyan beavatkozást kell tervezni, terveztetni, amely a
jelenlegi problémák megszüntetésével hosszabb időszakra garantálja a további
elfajulások csökkentését, megakadályozását, ezáltal balesetmentes, használatra
alkalmas, kulturált területet teremtve a fürdőzők, vízitúrázók és kikapcsolódást kereső
emberek számára.
A fürdőhely rendbetételére vonatkozó Önkormányzati elképzelés, beavatkozás tervezet
az Igazgatóság által nem ismert, de véleményünk szerint a mederoldalon már korábban
kialakult, öbölszerű képződmény rezsus felületeinek kismértékű átalakítása,
profilozása, stabilizáiása, ill. a bejárórész víz alatti részének-sóderral, homokkal "
történő- ki párnázása megoldást jelenthet a zavartalan üzemeltetéshez.
A tervezet megvalósításához a 18/1996. (VI. 13 .) KHVM rendeletben foglaltak szerint
összeállított vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készíttetése szükséges.
Az Igazgatóság részéről előírás, hogy a tulajdoni területek valós határait a b_eavatkozás
részletes helyszínrajzán fel kell tüntetni.
A munkálatokra vonatkozóan a Körös-vidéki vízügyi Igazgatóságtól
hozzájárulást kell kérni.

vagyonkezelői

A kivitelezés megkezdése a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálata által kiadott létesítési
engedélyezési határozat birtokában történhet.

Gyula, 2015 . szeptember 7.

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

Gellai Ferenc ajánlata
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A kistérségi start közfoglalkoztatási program bővítése lehetőségei közt 2013. évben Gyomaendrőd Város Képviselő testülete megvásárolta a Városháza mellett lévő következő területeket
Hrsz.
3448
3449
3452

Terület ( m2 )
2095
4065
4121

A mintegy 2,5 ha nagyságú területeken vegyes gyümölcsös telepítése történt meg.
Gellai Ferenc felajánlotta a tulajdonában lévő 3445 hrsz.-ú 5571 m2 nagyságú, beépítetlen terület elnevezésű
ingatlant megvételre. Gellai Ferenc 380.000,- Ft összegben jelölte meg a vételárat. Az ingatlan a foglalkoztatási
programban használt területekhez közel helyezkedik el.
A kistérségi start közfoglalkoztatási program keretein belül jelenleg használt területet lehet bővíteni. Ezen területek
közel vannak a belterülethez, jó megközelíthetők, öntözhetők és ellenőrizhetők.
Az érintett terület besorolása a helyi építési szabályozás alapján „Vt” jelű, településközpont vegyes övezet. Az
ingatlan-nyilvántartás szerint beépítetlen megjelölésű az ingatlan.
Az előterjesztéshez mellékelt értékbecslés alapján a terület becsült forgalmi értékét 430 ezer forintban állapította
meg.
A területvásárlás forrására a 2014. évi szabad maradványt javaslom kijelölni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlan megvásárlását a határozati
javaslatban szereplő feltételek mellett.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlan megvásárlását a határozati
javaslatban szereplő feltételek mellett.

Döntési javaslat
"A vételi ajánlat 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 Gellai Ferencnek ( Gyomaendrőd, dr.
Csókási Béla tér 21. ) a tulajdonában lévő 3445 hrsz.-ú beépítetlen terület megvásárlására tett ajánlatát az alábbi
feltételek mellett.
A területvásárlás célja: A kistérségi start közfoglalkoztatási program keretein belül jelenleg használt terület bővítése.
1.
2.
3.

Vételár: 380.000,- Ft,
A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történik,
Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a földhivatali eljárás díjai a Gyomaendrőd Város
74

Önkormányzatát terhelik,
4. Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 napon belül, illetve amennyiben a
területen betakarításra váró termény van, akkor a betakarítást követő 8 napon belül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A területvásárlás forrása: a 2014. évi szabad maradvány.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, 3445 hrsz-ú beépítetlen terület megjelölésű ingatlan megvásárlás előtti
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2015. augusztus 18.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

2
I. ÉRTÉKLAP

Az ingatlan becsült forgalmi értéke
430.000 Ft,
azaz. Négyszázharmincezer forint.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
piaci alapú forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.

Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem
számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2015. augusztus 18.

3
II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
I.

Előzmények, helyszíni szemle

Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) megbízást adott
arra, hogy a Gyomaendrőd, belterület 3445 hrsz-ú beépítetlen terület megjelölésű ingatlan
becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés
célja: vásárlás előtt a becsült forgalmi érték meghatározása.
A terület megvásárlása Képviselő - testületi hatáskörben hozott döntés alapján történik.
A területek megvásárlásának célja: A kistérségi start közfoglalkoztatási program keretein
belül használt terület bővítése.
Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve
értékeltem. Vizsgáltam az ingatlanok elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
A becsült értéket piaci összehasonlító adatok alapján határoztam meg.
II. Az ingatlanok leírása
Az ingatlano nyilvántartási adatai
Hrsz.:
Elhelyezkedés:
Terület nagysága:
Megnevezés:
Bejegyzett
jogok,
terhek:
Tulajdonos:
Tulajdoni hányad:

3445
belterület
5371 m2
kivett, beépítetlen terület
per és tehermentes
Gellai Ferenc
1/1

Az érintett terület besorolása a helyi építése szabályozás alapján „Vt” jelű településközpont
vegyes övezet. Az ingatlan-nyilvántartás szerint beépítetlen megjelölésű az ingatlan.
Ezen területeket a tulajdonosok mezőgazdasági művelés alatt tartják. Korábban az ingatlanok
mezőgazdasági művelés alatt álltak, szőlő és egyéb gyümölcsös volt telepítve.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a
terület „Vt” jelű építési terület.
A telkekre az „Vt” jelű építési övezet előírásai vonatkoznak az alábbiak szerint
9. § (1) A Vt jelű településközpont vegyes övezet területén
a) A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem építhető.
b) Állattartási épület nem létesíthető.
c) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
d) Magastető csak 20-45° tetőhajlással építhető.
e) Közműellátás szintje: teljes.

4
(2) A szabályozási tervlapon jelölt utcafronton (Fő út 71-109) új épület elhelyezése esetén a
feltüntetett (5,0 m) előkert létesítendő.
(3) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Min.
Min.
Jel Övezeti Beépítési Max.
jel
mód
beépítettsé Min/max telekterüle zöldfelül Előker Oldalker Hátsóker
g (%)
építmény t (m2)
et (%)
t min t min t min.(m)
(m)
(m)
magassá
g (m)
40
40
9,0
2000
30
_
h/2
6
Szabadonál
Vt1 V Sz
* t
ló
9, 200
0 0
40
Szabadonál
Vt2 V Sz
* t
ló
7, 200
5 0
40
Vt3
V Sz
Szabadonál
t
ló
800
6,
5
Vt4 O 45 Oldalh.
V
álló
t
500
7,
5
Vt5 Z 45 Zártsorú
V
t
500
7,
5
Vt6 K 45 Kialakult
V
t
500
7,
5
Vt7 K 45 Kialakult
V

40

7,5

2000

30

_

h/2

6

40

6,5

800

30

_

h/2

6

45

7,5

500

27,5

_

h

6

45

7,5

500

27,5

_

_

6

45

7,5

500

27,5

_

K

h

45

7,5

Kialakult

27,5

_

K

h

5
t
K
7,
5
(4) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a) lakóépület,
b) igazgatási épület,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
d) egyéb közösségi szórakoztatóépület, amennyiben nincs zavaró hatása az egyéb funkciókra,
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
f) sportépítmény,
g) parkolóház, üzemanyagtöltő,
h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység
céljára szolgáló épület.
A vizsgált ingatlanok környezetében 2011 – 2013 év közötti időszakban 120 – 200 Ft/m2 áron
történt értékesítés. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a vizsgált ingatlan környezetében 3
területet vásárolt meg, melyek az alábbiak voltak
Hrsz.
3448
3449
3452
Összesen:

Terület
( m2 )
2095
4065
4121

Vételár ( Ft )

Fajlagos ár Ft/m2

310.000
500.000
500.000
1.310.000

148
123
121

Gyomaendrődőn jelenleg túlkínálat van az ingatlanpiacon, sok az árverés alá vont ingatlan, az
építkezés minimális. Mindezt figyelembe véve határoztam meg a becsült forgalmi értéket.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrasruktúra,
 A beépíthetőség,
 A környezetvédelem,
 A műszaki kialakítás,

6






Az állag és állapot,
A hasznosíthatóság,
Az újraelőállítási költségek,
A várható hozam,
A kereslet – kínálat, stb.

Értéknövelő tényező:
-

A belterület közelsége.

Értékcsökkentő tényező:
- beépítése esetén a közművek létesítésének magasak a költségei a rácsatlakozási
távolságok miatt,
- a területek jelenleg földúton közelíthetők meg,
- alacsony kereslet.
Becsült érték számítása
Hrsz.
3445

Terület
( m2 )
5371

Becsült forgalmi érték
számítása
80 Ft/m2x5371 m2= 429.680

Becsült forgalmi érték
kerekítve ( Ft )
430.000

IV. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) alapján
elvégeztem az
a Gyomaendrőd, belterület 3445 hrsz-ú ingatlanok értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az
ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
430.000,- Ft,
azaz: Négyszázharmincezer forint.
V. Záradék
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni és azt önállóan
értelmezni nem lehet.

Gyomaendrőd, 2015. augusztus 18.

Csényi István
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. Térképrészletek.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd

Selyem u.124.
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
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Alulírott Gellai Ferenc (sz.Gyoma, 1934.július 16., an:Hornok Krisztina) 5502 Gyomaendrőd,
Dr Csókási Béla tér 21.szám alatti lakos ezúton felajánlom megvételre 380.000,-Ft vételár
mellett a kizárólagos 1/1 arányban tulajdonomat képező
gyomaendrődi

3445 hrsz alatt nyilvántartott

5571 m2 területű, beépítetlen elnevezésű ingatlanomat, úgy ahogyan az jelenleg áll, az
összes törvényes tartozékával együtt.
Gyomandröd, 2015.július 6.

Tisztelettel:
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Gellai Ferenc/ ····
5502 Gyomaendrőd, Dr Csókási Béla tér 21.sz.
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. szeptember 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 509/2014. (XI. 6.) határozatával döntött arról, hogy a GYOMASZOLG Ipar Park Kft. felügyelő
bizottsági tagságába 2014. november 15 napjával megválasztja Iványi Lajos Mihálynét 5 évre.
Iványi Lajos Mihályné 2015. szeptember 8-án írásban lemondott a felügyelő bizottsági tagságáról, ezért szükséges
új FB tagot választani a Kft bizottságába.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi
pozícióból eredő jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről a Képviselő-testület közvetlenül dönt. A
Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása.
Mivel a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. FB tagjait 2014. november 15-től 5 évre választotta meg a képviselő-testület,
célszerűnek tartjuk összehangolni a 3 tag megbízásának idejét, ezért javasoljuk, hogy a 3. tag megbízatása 2015.
október 1-től 2019. november 15-ig szóljon.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a megüresedett
felügyelő bizottsági tagságról a megüresedést követő 30 napon
belül döntsön.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a megüresedett
felügyelő bizottsági tagságról a megüresedést követő 30 napon
belül döntsön.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a megüresedett
felügyelő bizottsági tagságról a megüresedést követő 30 napon
belül döntsön.

Döntési javaslat
"Felügyelő Bizottsági tag megválasztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottság
megüresedett tagságáról a következő testületi ülésen dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500.

Tárgy : Kérelem

Tisztelt Cím!

Alulírott Iványi Lajos Mihályné 5500.Gyomaendrőd, Kisfaludy utca 911. sz. alatti lakos a
Gyomaszolg Kft - ben ( 5500.Gyomaendrőd , Ipartelep út 2. sz.) betöltött felügyelő bizottsági
tagságomról a mai nappal lemondok.
Lemondásom indoklásától eltekintetni szíveskedj enek.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Gyömaen

ród~

20 15. augusztus 14. -

Tisztelettel:

f~,
/Jo? J,./o'G!M'·
Iványi Lajos Mihályné

