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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. januári ülésén döntött a képviselő-testület az Olajosok útja közterület elnevezéséről. Az akkori
előterjesztésben leírtuk, hogy 2015. január 1-jétől működő központi címregiszter (KCR) létrehozásának az a célja,
hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egy etalon-nyilvántartásban
egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészebbek és pontosabbak legyenek, és főleg, hogy a különböző
nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.
A KCR egy olyan nyilvántartás, amely csak a jogszabályban meghatározott adatokat (címelemeket, ingatlannyilvántartási azonosító kódot, címkoordinátát, s a nyilvántartás működtetéséhez szükséges egyéb adatokat)
tartalmazza. Egy törvényi szabályozás lehetővé tette, hogy az egységes címkezelés biztosítása érdekében
megvalósuljon egy olyan központi nyilvántartás, amely a személyi adat- és lakcímnyilvántartás címnyilvántartásán és
az ingatlan-nyilvántartáson keresztül hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati
nyilvántartások számára.
A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 8. § (1) bekezdése értelmében „ha a címkezeléshez olyan
címadat beszerzése szükséges, amelynek megállapítása más hatóság, szerv, szervezet vagy önkormányzati
képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a címképzésért felelős szerv (jegyző) megkeresi az illetékes hatóságot,
szervet, szervezetet vagy önkormányzati képviselő-testületet. A címképzésért felelős szerv (Gyomaendrődön a
jegyző) az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő címelemet jegyzi be a központi címregiszterbe.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14/A. §-a
alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.
Az Mötv. 143. § (3) bekezdésében felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszámmegállapítás szabályait.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.
10.) önkormányzati rendelete - mint ahogy azt a januári előterjesztésben is jeleztük - nem harmonizál a
megalkotását követően kihirdetett magasabb szintű jogforrásokkal, ezért azt módosítani kell.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságát, hogy végezze el a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a központi címnyilvántartásról szóló jogszabályokkal való
harmonizáció megteremtése érdekében.
A felülvizsgálat megtörtént, ezért a következő indokolás alapján benyújtjuk a módosító rendeletet megalkotásra.
Hatásvizsgálat:
1.2. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet pozitív társadalmi hatása,
hogy a névvel és a jobb tájékozódást segítő jelzésekkel ellátott lakóhelyen könnyebb az eligazodás, tájékozódás,
amely elégedettséget vált ki a lakosság és idelátogatók körében. A rendelet gazdasági hatása kizárólag az utcanév
táblák karbantartási költsége, amelyet az éves költségvetés tartalmaz az útkezelői szakfeladaton.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozott folyamat csak az előkészítés során,
illetve névadási eljárás ideje alatt generál minimális adminisztratív tevékenységet közvetlenül. Közvetett értelemben
javítja az adminisztratív tevékenységeket azzal, hogy jó minőségű címadatbázis kialakítását segíti elő, amely
csökkenti az ügyek intézése során keletkező adminisztratív költségeket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma megalkotása alapfeltétele a közterületi névadásnak, továbbá a házszámozás rendszerének
kialakítására. Ennek elmaradása jogbizonytalanságot, továbbá a házszámozásban helytelen, nem egyen szabatos
gyakorlatot alakítani ki, amely a későbbiekben erkölcsi és anyagi károkat is eredményezhet.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
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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 közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy az önkormányzat a helyi értékek és érdekek mentén gondoskodjon a közterületek
elnevezéséről, a házszámozás rendjének kialakításáról és tájékozódást segítő jelzések elhelyezéséről.
Részletes indokolása
Az 1. § indokolása:
Magasabb szintű jogszabály nem mondja ki, hogy a települési közterületek élő személyről nem nevezhetőek el.
Mivel a helyi önkormányzatokról szóló törvény e tárgykörben az önkormányzatot felhatalmazza a helyi szabályok
kialakítására így célszerű kimondani, hogy a közterület élő személyről nem nevezhető el.
A 2. § indokolása:
A címképzési eljárásban időnként előfordulhatnak társadalmilag indokolt sürgős eljárási esetek, így célszerű
lehetővé tenni, hogy ebben az esetben akár sürgősséggel, a 60 napos várakozási időnél rövidebb időintervallumban
lehessen névadási kérelmet beterjeszteni. Ez a lehetőség kizárólag a címképzésért felelős szerv (jegyző) által
kezdeményezett közterület név megállapítása esetében biztosított."
A 3. § indokolása:
Egyes ingatlanok adott esetben csak magánútról megközelíthetők. Ezek házszámozása törtéhet az elnevezett
magánútról is. A rendelkezés azt szabályozza, milyen eljárásban nevezhető el a magánút.
A 4. § indokolása:
Rendezi a feladatkör címzettjét.
Az 5. § indokolása:
Rendezi a házszámozás megállapításának és a házszámtáblák kihelyezésének szabályait.
A 6. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő normaszövegű rendelet megalkotását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és jelölésének
rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
"[1. §] (3) Közterület élő személyről nem nevezhető el."
2. § Az Ör. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
"[3. §] (3a) A (3) bekezdésben foglalt időpontnál később kizárólag a címképzésért felelős szerv által kezdeményezett
közterület név megállapítást lehet előterjeszteni."
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3. § Az Ör. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
"4/A. § (1) A magánút, a tulajdonosa kérelmére elnevezhető.
(2) A magánút elnevezési eljárásban a közterület elnevezés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
annak megindítását kizárólag a tulajdonosa vagy annak egyetértésével a címképzésért felelős szerv
kezdeményezheti."
4. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"[5. §] (2) A közterület nevét jelölő tábla kihelyezésével, karbantartásával és pótlásával kapcsolatos feladatokat az
önkormányzat útkezelő szervezete látja el."
5. § (1) Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"6. § (1) A névvel ellátott közterületekről megközelíthető - a címkezelést szabályozó jogszabályban foglalt eljárásban
címmel ellátott - ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett jelzéssel (a továbbiakban: házszámmal) kell
ellátni.
(2) A házszámozást:
a) A közterületnek annak a végéből kell indítani, mely a legközelebb van a településközponthoz, vagy azon végéből,
mely a település körüli úthálózat legfontosabb részéhez csatlakozik.
b) A mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni. Ha egy mellékútvonal több főútvonalhoz is
kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe véve kell a sorszámozás irányát megállapítani. Zsákutcák esetén
a házszámozást az úthálózati csatlakozásnál kell kezdeni.
c) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó
ingatlanig.
d) Utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell
alkalmazni. Azoknál az utcáknál ahol a címképzésről szóló jogszabály szerint csak az egyik oldalon képezhető cím,
ott a számozás folyamatosan emelkedik. Ha utólag másik oldalon is szükségessé válik a címképzés, akkor az e)
pont szabályait kell alkalmazni.
e) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben az óramutató járásával
ellentétes irányban történik, ahol a számsor a településközpont felől betorkolló utca jobb oldalán kezdődik, és a bal
oldalon ér véget.
f) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg. Az újonnan kialakított telkek
számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy vagy több nem ékezetes, egyjegyű
nagybetűvel A-tól Z-ig, közvetlenül a házszám mögé írva. A házszámok sorozatában a betű nélküli házszámnak
előrébb kell állnia, mint ugyanannak a házszámnak a betűvel ellátott alakja.
g) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják kötőjeles alakot felvéve.
h) A lakótelepi és lakóparki épületek címkezelését az épületjel és a lépcsőházjel címelemek megfelelő
alkalmazásával a címképzési és címkezelési eljárást szabályozó jogszabályban foglaltak szerint kell végrehajtani.
i) Ha a címkeletkeztetést olyan telekhez kapcsolódva kell végrehajtani, amely közvetlenül több közterülethez is
kapcsolódik, és a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor a megosztás szabályainak megfelelő
alkalmazásával kell az új házszámot képezni."
6. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"7. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs,
házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni."
7. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumi tagok,
felügyelő bizottsági tagok megbízása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének korábbi döntései alapján a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának 7 tagjának, illetve a 3 tagú felügyelő bizottságának
megbízatása 2016. április 30-án lejár.
A Közalapítvány alapító okiratának 4.2 pontja értelmében: „A 9 tagú Kuratóriumot, valamint annak elnökét és titkárát
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bízza meg, első alkalommal 3 évre ezt követően öt évre. A tagok ismételten
megbízhatók. Az elnök és a titkár a kuratórium tagjai közül kerül ki."
A kuratórium elnöke Dr. Frankó Károly, akinek megbízása 2017. szeptember 24- én jár le. Szintén ekkor jár le
Hevesi Nagy Anikó kuratóriumi tag megbízása is.
Tagok, akiknek 2016. április 30-án lejár a megbízásuk:
Megyeriné Csapó Ildikó (titkár)
Dr. Perneczky László Árpád
Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén
Nagyné Perjési Anikó
Diószegi Gyula Antalné
Fülöp Imréné
Dobó Sándorné
Dr. Frankó Károly a kuratórium elnöke felkereste a kuratóriumi tagokat, akik továbbra is vállalják az elkövetkező öt
évre a további tagságot.
Az alapító okirat 8.1 pontja értelmében: „A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú
felügyelő bizottságot hoz létre. …."
8.2 „ A felügyelő bizottság tagjait az alapító 5 évre kéri fel, a tagok ismételten megbízhatók."
A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozóan történt egyeztetések eredményeként a tagok szintén vállalják továbbra is
az elkövetkező öt évre a felügyelő bizottsági tagságot:
Molnárné Vajó Katalin
Dr. Komlovszky Zita
Ugrainé Gróf Éva
Az alapítvány alapító okiratban rögzítésre kerülnek a tagok. Mivel a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok
személyében nem történik változás az alapító okiratot nem szükséges módosítani. A Képviselő-testület megbízásról
szóló határozatát, valamint az elfogadó nyilatkozatot szükséges megküldeni a Gyulai Törvényszéknek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a kuratóriumi tagok, valamint a felügyelő bizottsági tagok
megbízásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának tagjává választja:
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Megyeriné Csapó Ildikó - 5500 Gyomaendrőd, Áchim András u. 1/1.
Dr. Perneczky László Árpád - 1125 Budapest, Kútvölgyi út 51.
Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén - 5500 Gyomaendrőd, Áchim András u. 3. 2. ajtó
Nagyné Perjési Anikó - 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János u. 23.
Diószegi Gyula Antalné - 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky út 89.
Fülöp Imréné 5502 - Gyomaendrőd, Szabadság út 4/2. 2. ajtó
Dobó Sándorné - 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 21.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért kuratórium titkárának megválasztja Megyeriné Csapó Ildikó 5500 Gyomaendrőd, Áchim A. u. 1/1
sz. alatti lakost 5 évre 2016. május 1. napjától- 2021. április 30. napjáig.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért felügyelő bizottságának tagjává választja:
Molnárné Vajó Katalin - 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György u. 1/1.
Dr. Komlovszky Zita - 5553 Kondoros, Szabadság út 4.
Ugrainé Gróf Éva - 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi Ferenc út 24.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Együttműködési megállapodás a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a február 11-i ülésén a költségvetésben különített el forrást a közbiztonsági térfigyelő rendszer
kivitelezésére, míg a 25-ei ülésén döntött a megfigyelési pontok kijelöléséről és a tárgykört szabályozó rendelet
megalkotásáról.
A döntéseket követően a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál, mint leendő adatkezelők kezdeményeztük a személyes
adatok kezelésének nyilvántartásba vételét. A hatóság a térfigyelő kamerarendszerünket NAIH-95499/2016 számon
nyilvántartásba vette.
Felvettük a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, akiknek közreműködése, jóváhagyása vagy tulajdonosi
hozzájárulása kell a térfigyelő rendszer elemeinek elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez. (Egyházak a templom
tornyok, Alföldvíz Zrt. a víztorony, eOn a villanyoszlopok, Magyar Közút az egyik közúti jelzőoszlop, Vásártéri ltp. 30as épület társasházi közössége pedig az épület használatba vétele miatt).
Mint már korábban is jeleztük a rendszer kivitelezését önkormányzatunk saját beruházásban végzi a Gyomaendrődi
Polgárőr Egyesület szakmai partnerségével. A polgárőr(ség) a reá vonatkozó jogszabályok keretei között az
Önkormányzat közterület felügyelőjével együttműködve közreműködhet a közterületi térfigyelő kamera által
továbbított képek megfigyelésében. A közreműködés kizárólag az indokolt mértékű és időtartamú megfigyelésre
terjedhet ki, a kamerarendszer üzemeltetése az Önkormányzat erre feljogosított szerve részére biztosított csak.
Tekintve, hogy a polgárőrség a helyi közrend és közbiztonság megteremtésében és fenntartásában egyébként is
segíti a rendőrséget és az önkormányzatot, indokolt, hogy a térfigyelő rendszer kiépítése kapcsán együttműködési
megállapodásban rögzítsük annak kereteit.
Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület elé az együttműködési megállapodás tervezetet jóváhagyásra.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az együttműködési megállapodás jóváhagyását.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy a helyi közrend és
közbiztonság megerősítését célzó kapcsolat továbbfejlesztés érdekében együttműködési megállapodást kössön a
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel. A Képviselő-testület hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert az alábbi
együttműködési megállapodás megkötésére:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezett)
Amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04, Képviseli: Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület (Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1., Bírósági nyilvántartási
szám: Pk.60.061/2001/8., Képviseli: Baráth Zsolt elnök.) a továbbiakban: Egyesület között az alulírott helyen és
időben.
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A Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a
polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 4. § (1) bekezdésének
megfelelően együttműködési megállapodást kötött a Szarvasi Rendőr Kapitánysággal és tagja az Országos Polgárőr
Szövetségnek.
A Gyomaendrőd Város közigazgatási területén folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és az
Egyesület, mint együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a
következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával.
1. Az együttműködés célja
Az Egyesület fokozottabb bevonása a város közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek
során külön figyelmet kell fordítani a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési,
gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokra.
További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának javítása, a lakosság
biztonságérzetének növelése.
2. A megállapodás jogi alapja
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
3. Az együttműködés alapelvei
3.1. Az együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az Egyesület tevékenységének
összehangolása, a város közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.
3.2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával
működnek együtt.
3.3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő
tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás
jellemzi.
3.4. A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a gyermek- és
ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén, a természet károsítás terén,
valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak.
4. A Felek által vállalt kötelezettségek
4.1. Az Önkormányzat vállalja:
a)
Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület munkáját. Felkéri az Egyesület vezetését, hogy
tevékenységükről évente egyszer tájékoztassa az Önkormányzatot.
b) Az Önkormányzat, általa biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 2 héttel korábban értesíti az Egyesület
vezetőségét.
c) A közbiztonsággal kapcsolatos, különösen az együttműködési megállapodás 3.4. pontjában felsorolt
közbiztonsági részterületekre vonatkozó tapasztalatairól, észrevételeiről tájékoztatja az Egyesületet.
d) Az önkormányzat a hagyományos és internetes sajtóterméke útján népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, a
helyi közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében megvalósított eredményeit.
e) Az Önkormányzat célhoz kötött támogatási forrást biztosít az Egyesület működéséhez, amelyet az Egyesület az
évente meghirdetésre kerülő pályázati eljárás keretében egyedi kérelem alapján igényelhet.
f) Az Egyesület tagja az Önkormányzat közterület felügyelőjével együttműködve közreműködhet a közterületi
térfigyelő kamera által továbbított képek megfigyelésében. A közreműködés kizárólag az indokolt mértékű és
időtartamú megfigyelésre terjedhet ki, a kamerarendszer üzemeltetése az Önkormányzat erre feljogosított szerve
részére biztosított.
4.2. Az Egyesület vállalja:
a)

Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet:
a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán,
a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények megelőzésére, figyelőjelző szolgálat ellátására,
a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszóterek körzetében a gyermekek sérelmére irányuló
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bűncselekmények és balesetek megelőzésére,
különösen hétvégén éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére, az éjjeliőrökkel és a
portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra,
b)
Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat ne
szerezhessenek.
c) Felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt városi rendezvényeken, melyekről legalább 2 héttel
korábban hivatalosan tudomást szerez.
d)
Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények,
a betöréses lopások, a színesfémlopások, a kerékpár lopások megelőzésére, a kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekményekre, a gyermek- és fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira.
e) Az Egyesület tájékoztatja az Önkormányzatot az illegális szemét-lerakóhelyek földrajzi helyéről.
f) Az Egyesület az illegális szemétlerakókat figyelmezteti a tevékenység felfüggesztésére, elszállítására, valamint
szabálysértési eljárást kezdeményez ellenük.
g) Az Egyesület szakmai partnerséget és, erre megfelelő képesítéssel rendelkező tagjai útján, térítésmentes
kivitelezési feladatok vállal az Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszerének megvalósításában és
karbantartásában.
h) Tevékenységéről tájékoztatja évente az Önkormányzatot.
i)
Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámol.
j)
Az Egyesület megerősíti, hogy feladatait a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége és a Szarvasi
Rendőrkapitányság között létrejött megállapodás iránymutatása szerint végzi.
5. Az Egyesület nem vállalja
5.1 Tárgyak, javak őrzését,
5.2 Felelősséget rendezvények idején mások tulajdonában lévő eszközökért,
5.3 A rendezvények során a meghívott (sztár)vendégek, vagy más magánszemély személyi védelmét.
6. A megállapodás egyéb elemei
6.1 Az Önkormányzat és az Egyesület kapcsolattartói:
Önkormányzat részéről:
Név: Toldi Balázs polgármester
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66-581-236
E-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu
Az Egyesület részéről:
Név: Baráth Zsolt elnök
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1.
Telefon: +36-70-635-4676
E-mail: barath.zsolt86@gmail.com
6.2 A Felek évente egy alkalommal áttekintik az együttműködési megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A
tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.
6.3 Ez az együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szól.
6.4 Az együttműködési megállapodást bármelyik fél egy hónapos határidővel bármikor, a másik Félhez intézett irattal
egyoldalúan felmondhatja.
6.5 Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha az Egyesület és a Szarvasi Rendőrkapitányság közötti
együttműködési megállapodás hatályát veszíti, továbbá abban az esetben is, ha az Egyesület kiválik az Országos
Polgárőr Szövetség tagjai közül.
6.6 A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Ez a megállapodás 5 oldalon, 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek a
megállapodás áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2016. április
Önkormányzat részéről

Egyesület részéről

Polgármester

Elnök
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Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Térségi Szociális Gondozási Központ 2015. évről szóló szakmai
beszámolója
Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető, Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője elkészítette beszámolóját az intézmény 2015.
évben végzett tevékenységéről, mely beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az intézményvezető a fenntartó 35/2010.(XII. 15. ) sz. határozatával meghatározott formai és tartalmi
szempontrendszer alapján készítette el beszámolóját az alábbiak szerint:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatás
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Alapellátás – feladatok szakmai tartalmának bemutatása, feladatonként az ellátotti létszám alakulásának
bemutatása
·
Étkeztetés
·
Házi segítségnyújtás
·
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
·
Támogató szolgálat
·
Tanyagondnoki szolgálat
·
Nappali ellátás idősek részére
·
Fogyatékosok nappali ellátás
II. 3. Szakosított ellátás - feladatok szakmai tartalmának bemutatása, feladatonként az ellátotti létszám
alakulásának bemutatása,
·
idősek átmeneti elhelyezése /gondozóház/
·
tartós elhelyezés idősek otthona
III.
Térítési díjak – feladatonként a finanszírozás alakulása: az állami normatíva, önkormányzati kiegészítés
összegének alakulása
IV.
Személyi és tárgyi feltételek alakulása az ellátott feladatokra lebontva
V.
Nem szakmaspecifikus ellátó egységek
VI.
Az adott évben megvalósult fejlesztések
VII.
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
VIII. Az adott évben benyújtott pályázatok
IX.
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
X.
Tervek
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A Térségi Szociális Gondozási Központ 2015. évről szóló szakmai beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi
Szociális Gondozási Központ fenntartója elfogadja a Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai beszámolóját a
2015. évben végzett tevékenységéről.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Térségi
Szociális Gondozási Központ 2015. évi eredeti költségvetésének mérleg fő összege 589 485 E Ft. Az
intézmény engedélyezett közalkalmazottainak száma 156 fő.
Az intézményi költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében a fő összeg magában foglal 16 402 E Ft
önkormányzati támogatást.
Munkavállalóink a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. mellékletét képező bértábla, a
törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtására kiadott kormányrendelet, illetve a kormány garantált
bérminimumra vonatkozó szabályozása alapján kapják havi illetményüket.
Minden ellátási formában rendelkezünk a szakmai jogszabályokban előírt minimum létszám feltételekkel.
Munkavállalóink átlagéletkora viszonylag magas. 2015. évben 4 fő élt a nők 40 éves szolgálati idő alapján
történő nyugdíjba vonulásának lehetőségével.
I. SZOLGÁLTATÁSAINK
Intézményünk elsődlegesen Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya települések közigazgatási területein élők
részére biztosítja a szociális szolgáltatásait. Az idős otthoni ellátásba egész Magyarország területéről tudunk
fogadni lakókat.
Alap és szakosított ellátás körébe tartozó szolgáltatásaink integráltan egymásra épülve nyújtanak az igénylők
részére szükségleteiknek megfelelő segítséget. A szervezeti integráció nagy előnye, hogy az ellátási formák
átjárhatók, összekapcsolhatók, így mindenkor az egyén aktuális szükségleteihez igazodó szolgáltatást veheti
igénybe a hozzánk forduló személy. Szükség esetén képesek vagyunk a családnak, mint komplex egységnek
segítséget nyújtani.
1 . ALAP ELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
1.1. Étkeztetés
Intézményünk a szolgáltatás keretében biztosított napi egyszeri meleg ételt - szükség esetén diétás étkezéstsaját főzőkonyháján, illetve Hunya község közétkeztetést végző konyháján előállított ételek kiszolgálásával a
1993. évi III. Szoc. törvény 62.§, valamint a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendeletbe foglaltak alapján a szociálisan
rászorult személyek részére biztosítja önálló elvitellel vagy házhoz szállítással. Az étkeztetéssel kapcsolatos
feladatok ellátása a nappali klubokból történik.

Változás 2014. évhez képest, hogy az intézmény szociális étkezői részére – az öregszőlői étkezők kivételével az ebédek ételhordókba történő adagolása a felújított modern tálalókonyhával rendelkező 1. sz. Idősek
Klubjában történik. Az intézkedéssel a fertőzések kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezők
minimálisra csökkenését, illetve teljes kizárását kívánjuk elérni.

2015. évben az étkezők napi átlag létszámának alakulását a következő táblázat szemlélteti:
étkeztetés igénybe vevők átlagos létszáma naponta (fő)
1.sz. Idősek 3.sz.
4.sz. Idősek 5.sz. Idősek 6.sz.
Idősek Esély Klub
ÖSSZE
2013.

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember

október
november
december

Klubja
Mirhóháti
u. 1-5.

Idősek
Klubja
Kondorosi
u. 1.

Klubja
Mester
19.

45
48
46
42
40
41
47
41
40
36
38
35

13
14
14
13
12
13
12
11
13
12
13
13

6
7
6
6
6
7
7
6
7
6
6
6

u.

Klubja
Blaha Lujza
u. 2-6

Klubja
Hunya
Rákóczi u. 31.

Magtárlaposi
u. 11-19.

SEN
átlag
fő/nap

47
50
49
48
45
49
49
38
43
43
43
39

20
21
23
22
22
27
20
28
25
27
20
27

16
15
16
15
14
15
14
14
15
15
15
14

147
155
154
146
139
152
156
130
146
137
142
127

2015.évben napi átlagban 144 fő veszi igénybe a szociális étkezést. Éves szinten ez 43 135 adag étel
kiszolgálását jelenti.
A szociális étkeztetésben részesülő ellátottaink 54 %-a házhoz szállítva kéri az ételt. Ezen ebédek 43%-át a
pályázati forrásból vásárolt Dacia Duster gépkocsival végezzük, de a házigondozók, és szombati napokon
társadalmi gondozók is részt vesznek az ebéd házhoz szállításában.
Házigondozóink többnyire azokra a helyekre szállítják az ebédet, ahol az idős embernek segítséget kell
nyújtanunk az étel elfogyasztásához.
Az igényekhez igazodó munkaszervezésnek köszönhetően az étkezésben segítségre szoruló idős
embereknél mindenhol jelen vannak a déli órákban a gondozónők. Vasárnap és ünnepnapokon az ételszállító
Toyota gépkocsink viszi házhoz a rászorulóknak az ebédet.
A szolgáltatás minőségét igyekszünk azzal is fejleszteni, hogy a lehető legtöbb ételt gépkocsival visszük
fogyasztóinkhoz, biztosítva ezzel az ebédidőben, melegen történő kiszolgálását.
Intézményünk a városban egyedüli szolgáltatóként biztosít mindenféle diétás ételt, így a különböző
betegségben szenvedők szívesen fordulnak hozzánk, hiszen tudják, hogy a megfelelő diétás ételt mindenkor
biztosítani tudjuk részükre.
1.2. Házi segítségnyújtás
Területi vezetőgondozó: Szabóné Hugyák Julianna
Intézményünk a működési engedély alapján naponta átlagosan 90 fő részére nyújthat házi segítségnyújtást.
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2015. december 31-én 78 ellátottal zártuk az évet.
A feladatot 9 fő szakképzett és 2 fő szakképzetlen szociális gondozó végzi. A házi segítségnyújtás
közvetlen koordinálása a területi vezetőgondozó feladata.
Ezen szolgáltatás keretében az ellátást igénybe vevő személy saját lakásán kapja meg, - a kompetencia
körünkbe tartozó - önálló életvitele fenntartásához szükséges gondozást, alapápolást.
E szolgáltatás keretében végzett alapvető feladataink:
 alapvető gondozási, ápolási feladatok, étkeztetésben való részvétel
 az önálló életvitel fenntartásához szükséges, illetve
 saját és lakókörnyezeti higiéniás körülmények megtartásában való közreműködés
 vészhelyzetek kialakulásában és azok elhárításában való segítségnyújtás
A házi segítségnyújtásnál a gondozás rendszerességét és napi időtartamát az ellátást igénybe vevő biológiai –
pszichológiai és szociális szükségletei határozzák meg. Az igénylő gondozási szükségletének mérésére a
36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet 3. számú mellékletének értékelő lapját használjuk. A területi vezetőgondozó
méri, az intézményvezető pedig a mérés alapján igazolást állít ki a napi gondozási szükségletről.
A gondozási szükséglet vizsgálat alapján megállapított gondozási időt a jogszabályi elvárásoknak megfelelően
minden esetben biztosítjuk. A gondozási órát azonban a jogszabály napi 4 órában maximalizálja, tekintettel
arra, hogy a 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező személy már idős otthoni elhelyezésre jogosult. E
jogosultságról tájékoztatjuk az érintettet, majd az igénylő eldönti, hogy kíván-e élni az idős otthoni ellátás
lehetőségével, vagy nem.
Az ellátást igénylőnek – írásba foglalt nyilatkozata alapján - a megállapított gondozási szükséglettől eltérően
lehetősége van kevesebb óraszámban is igénybe venni a házi gondozást. Tapasztalataink alapján elmondható,
hogy a kevesebb óraszámú igénybevételt két dolog indukálja, egyik, amikor a családtagok be tudnak avatkozni
az idős szülő ellátásába és ezért a gondozó jelenléte kevesebb időben is elegendő. A másik, amikor az idős
egyedül élő személy azért veszi igénybe kevesebb órában az ellátást, hogy a hónap végén fizetendő térítési díja
kevesebb legyen.
A házi segítségnyújtásban részesülők körében a 80 év felettiek vannak többségben, az összes igénylő 70%-át
teszik ki, ezen belül 95%-uk egyszemélyes háztarásban él.
Fokozatosan nő azok száma, akik az alapvető fizikai szükségleteik mindennapi kielégítésében is segítségre
szorulnak. Nő azon igénylők száma is, akiknél a gondozási feladatokon túl alapápolási feladatokat
(gyógyszerosztás, bevételének segítése, inkontinencia kezelése, inzulin beadás, stb) is végeznek a házi
gondozók. A házi segítségnyújtásban egyre gyakrabban fordul elő, hogy ágyban fekvő, inkontinens beteget
ápolnak, gondoznak munkatársaink. Az ilyen ellátottaknál naponta többször megjelenik a gondozó és végzi a
napszak aktuális feladatait.
Házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak napi átlag létszáma havonta
ellátottak átlag
hónap
létszáma
naponta (fő)
január
74
február
78
március
75
április
70
május
71
3

június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
éves átlag

76
73
61
66
73
70
65
71

Ellátottak gondozási szükséglet szerinti megoszlása 2015. december 31-én

A gyakorlatban nem jelenik meg minden ellátott mindennap az ellátásban. Ellátottaink egy része él a
lehetőséggel, hogy a szükséglet alapján megállapított gondozási óránál kevesebb időtartamú gondozást vegyen
igénybe, illetve a másik lehetőséggel, miszerint a gondozási órákat össze lehet vonni és ritkábban nagyobb
óraszámban kérni a segítséget.
Ezzel szemben azonban vannak nagyon magas gondozási szükséglettel rendelkező időseink, akiknél a
gondozónak naponta több alkalommal kell a segítséget nyújtania. Ellátottaink életkorának előre haladtával a
gondozási idő igényük szinte egyenes arányban nő. A megnövekedett igényt mindenkor ki tudjuk elégíteni,
hiszen az integrációnak ez is egyik előnye, hogy a fokozott munkaerő igényű területekre időlegesen át tudjuk
csoportosítani humán erőforrásainkat.
A finanszírozási rendszer változatlanul fennálló problémája, hogy - annak ellenére, hogy az ellátottak
szükségleteinek kielégítése a napi többszöri gondozói jelenlét által valósítható meg - a normatíva
szempontjából minden ellátottat csak egyszer lehet figyelembe venni egy nap, függetlenül attól, hogy naponta
többször is megjelenik az ellátása a gondozási naplón.
Minden gondozási igényt maradéktalanul ki tudunk elégíteni. A feladatot jól képzett, elhivatott munkatársak
végzik. Integrált intézményi szervezetünk minden előnyét kihasználva szükség szerint sikerrel alkalmazzuk a
munkavállalók átirányításának lehetőségét egyik munkaterületről a másikra (idősek nappali ellátásából - házi
gondozásba). A munkatársak pozitív, rugalmas hozzáállással jól alkalmazkodnak az időleges
feladatváltozásokhoz, ami által az ellátást igénybe vevők kiegyensúlyozott, szükségletekhez igazodó ellátása
valósulhat meg.
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1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívót megfelelően használni képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére nyújt
segítséget az önálló életvitel megtartásához illetve a felmerülő krízis helyzetek elhárításához.
A szolgáltatás biztonságot nyújt a rendszerben lévőknek, hiszen a nyakban hordozható csepp és ütésálló kis
nyomógomb segítségével bármikor (nappal – éjjel) segítséget kérhetnek (rosszullét, baleset, stb. esetén).
A feladatellátás Mezőberény és Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között létrejött megállapodás alapján
valósul meg, így jelenleg Gyomaendrődön 12 jelzőkészülék van kihelyezve. Hunyán 2 készülék üzemel. Az
ellátás koordinálását Hunyán is intézményünk végzi. Mindkét településről a mezőberényi Humánsegítő és
Szociális Szolgálatnál elhelyezett diszpécser központba futnak be a riasztások.
A jelzőrendszeres házigondozás ügyeleti rendszerben történik. A nappali ügyeletet az ellátott lakóhelyéhez
legközelebb eső alapszolgáltatást nyújtó egység végzi. A munkaidőn kívüli, délután 16 és reggel 8 óra között
valamint hétvégén, hetes váltásban szakképzett munkavállalók és gépkocsivezetők ügyelnek.
Az ügyeletes gondozónak a jelzéstől számított 30 percen belül a helyszínre kell érkeznie, és ha szükséges
további intézkedést kezdeményeznie a bajba jutott érdekében.
A szolgáltatásért az igénylők térítési díjat fizetnek, melynek összege 2015. évben 25,-Ft/nap.
A riasztások száma idén sem volt magas. 13 riasztás volt Gyomaendrődön és 3 riasztás Hunyán 2015-ben.
Minden esetben az előírt időn belül kiértek a gondozók a helyszínre. Néhány esetben elég volt az idős ember
pszichés megnyugtatása, de az esetek többségénél orvosi beavatkozásra is szükség volt, így gondozóink orvost
hívtak.
1.4. Nappali ellátás idősek részére
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra. Lehetőségük
van az ellátottaknak társas kapcsolatokat kiépíteni, ami nagy szerepet játszik a magány, az izoláció és a
demencia kialakulásának megelőzésében.
Intézményhálózatunkban öt telephelyen biztosítjuk az idősek nappali ellátását.
4 egységet Gyomaendrődön, 1 egységet Hunyán működtetünk.
Idősek nappali ellátását igénylők átlaglétszáma 2015. évben
Egység
1.sz IK
Gye. Mirhóháti u. 1-5
3.sz IK
Gye. Kondorosi u. 1
4.sz IK
Gye. Mester u.19.
5.sz IK
Gye. Blaha L. u.2-6.
6.sz IK
Hunya Rákóczi u. 32.

átlagos igénybevétel
fő/gondozási nap

nemek szerint
nő
férfi

kihasználtság
%

vezetőgondozó 2015. évben

Eng. fh.
30

29

11

18

97

Tímárné Hanyecz Klára

25

25

14

11

96

Seprenyi Mária

30

12

8

4

40

50

42

34

8

84

30

29

26

3

97

Gondáné Cserenyecz Andrea
Giriczné Pintér Erzsébet

Klubtagjainkat segítjük a hivatalos ügyek intézésében, illetve minden olyan támogatás elérésében, amelyek
bizonyos esetekben enyhítik szociális hátrányaikat. Pl.: részletfizetési kedvezmény, áram visszakapcsolás,
rehabilitációs felülvizsgálat intézése, segélyek intézése stb. A Klubtagok szívesen veszik igénybe a mosást,
gyógyszeríratást és kiváltást, hivatalos ügyek intézését. Több klubtag a napi tisztálkodását rendszeresen a
klubban végzi, mivel a lakása komfort nélküli. Amennyiben a klubtag nem képes önállóan gyógyszereit
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adagolni, úgy napi, vagy hetes gyógyszeradagolóba rakjuk gyógyszerét, segítve ezzel, hogy a megfelelő időben
a megfelelő gyógyszere kerüljön bevételre. Rendszeresen mérjük, ellenőrizzük ellátottaink vérnyomását,
vércukor szintjét, melyről a házi orvost is tájékoztatjuk adott esetben. A háziorvosokkal és a szakrendelésen
rendelő orvosokkal is jó a kapcsolatunk. 2015. évben többször előfordult, hogy az intézménybe kellett orvost
hívnunk a klubtag rosszulléte miatt. Klubtagjaink között vannak gondnokság alatt állók is, így folyamatosan
tartja az egység vezetője a kapcsolatot a törvényes képviselőkkel. A klubokba bejáró férfiak körében előfordul,
hogy az alkoholfüggőség miatt konfliktus helyzetek alakulnak ki és deviáns magatartást tanúsítanak. Ezeket a
problémákat folyamatosan kezeljük. Az ellátottak egy részénél problémát jelent a testi higiénia megtartása,
azonban a gondozók e tekintetben is eredményesen motiválják az ellátottakat. 2015. évben hajléktalan
ellátottaink is voltak. Az egyik rövid ideig tartózkodott nálunk, mivel büntetés végrehajtási intézetbe került. A
másik ellátottal sok problémánk volt, mivel nem volt együttműködő, agresszív és arrogáns viselkedést
tanúsított. Ruhát szereztünk részére, valamint biztosítottuk számára a tisztálkodási szereket is. Mivel
semmilyen jövedelemmel nem rendelkezett, rendszeres havi pénzjuttatatást intéztünk neki.
A napi foglalkozásokon, a rendezvényekre és ünnepekre való készülődésben nagy örömmel vesznek részt
időseink. A karácsonyi ünnepek tájékán nagyon nagy hangsúlyt kap a mentálhigiénés gondozás, hiszen az
egyedül élő ellátottainknál ilyenkor fokozódik a magány érzése, a frusztráltság és depresszióra való hajlam.
A nappali klubok ellátottai között – az 1. sz. Idősek Klubja kivételével- a nők vannak többségben. A gyomai
részen működő 1-es számú idősek klubjában a nagyobb hányadot az egyedül élő férfiak képviselik, illetve
ebben a klubban történik a városunkban tartózkodó hajléktalanok időleges nappali ellátása is.
Mindennapi ellátási feladatainkhoz tartozik, hogy folyamatosan szervezünk ünnepségeket, közösségformáló
programokat. Nagy sikerrel és jelentős számú részvétellel rendszeresen lehetővé tesszük, hogy a klubok
közösségei egymással közvetlenül is találkozzanak.
A hunyai telephelyen működő 6. sz. Idősek Klubja ellátotti csoportja rendszeresen részt vesz, az évente
meghirdetett országos kiterjesztésű nyugdíjas „Ki mit tud” -on. Klubtagjaink rendkívüli energiával, a
gondozónők szervezésével önállóan készítik jelmezeiket, és próbálják produkcióikat.
2015. évben ismét a legmagasabb kitüntetést, arany minősítést kapott a csoport az amatőr színjátszás országos
versenyén. Ezen túlmenően a klubtagok részt vettek a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi
Egyesülete (SZIME) által szervezett nyugdíjas ki mit tud pécsi középdöntőjén. Innen továbbjutva, lehetősége
volt a csoportnak a budapesti Operett Színházban megrendezett döntőn előadni a sikeres produkciót.
Klubtagjaink első helyezést értek el ezen a versenyen is.
Ellátottaink nagyon nagy lelkesedéssel - pénzt, időt, fáradtságot nem kímélve - egymást segítve készülnek az
újabbnál újabb megmérettetésekre. A hunyai önkormányzat jelentős anyagi támogatást nyújt ezekhez a
törekvésekhez. Az intézmény a lehetőségekhez mérten többnyire az utazási költségekhez járul hozzá.
Minden egységben rendszeresen ünnepeljük ellátottaink névnapját, egyházi és nemzeti ünnepeinket. A házi
ünnepségekre időseink nagy szeretettel készülnek. Az egységekben nagy hangsúlyt fektetünk a régi szokások
felelevenítésére, kapcsolataink ápolására. A klubok között rendszeres, jó kapcsolatok alakultak ki, gyakoriak az
egymás közötti csoportos látogatások. Ezeket nagyon kedvelik időseink, hiszen régi ismerőseikkel, volt
munkatársaikkal eleveníthetik fel emlékeiket.
Idősek klubjától, tömegközlekedési eszközök megállóitól távol lakó, vagy mozgásszervi problémákkal
küszködő, egyedül bejárni nem képes klubtagjainkat az intézmény gépkocsijával szállítjuk a klubokba.
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ÉLETKÉPEINK

Kihívás napja 2015. 1 sz Idősek Klubja

Dolgozók és gyermekeik karácsonyi műsora az 1.sz. Idősek Klubjában

5. Fogyatékosok nappali ellátása / Rózsakert Esély Klub /Gye. Magtárlaposi u. 11-17./
Klubvezető: Fekécs Gabriella
Fogyatékosok nappali ellátását 30 fő részére 2002. október 21. napjától biztosít intézményünk.
A klub ellátási területe a társult települések területe, azonban 2015-ben egyik településről sem jelentkezett
igény a fogyatékos nappali ellátásra. Ellátottaink átlagos létszáma 2015. évben 25 fő. Az évet 29
megállapodással rendelkező klubtaggal zártuk.
A klubtagok életkora 24 évtől – 68 évesig terjed, többségük 50 év feletti idős szülőkkel.(akik közül többen
szintén gondozásra szorulnak)
Legfiatalabb klubtagunk 24 éves, legidősebb 68 éves. Nemek szerinti megoszlásban december 31-én 16 fő nő
és 13 fő férfi vette igénybe a szolgáltatást.
Intézményünkben nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítjuk. Azonban a törvényi
szabályozásnak megfelelően igény esetén kiskorú fogyatékos személyeket is gondozunk, amennyiben harmadik
életévüket betöltötték, önkiszolgálásra részben képesek és állandó felügyeletre szorulnak. Kiskorú fogyatékos
ellátottaink tankötelesek, így a szorgalmi időszakban valamelyik oktatási intézményben tanulnak. A nyári
szünetben azonban néhányan szívesen veszik igénybe a nappali ellátást. A közösséghez szokott iskolába járó
gyerekek szünidei napközbeni felügyelete, a speciális igényeik intézményes kielégítése nagy segítséget jelent a
családoknak. 2015. évben egy 10 éves fiú és egy 14 éves lány vette igénybe a szünidei nappali ellátást.
Az idősek nappali ellátásához hasonlóan komplex ellátásban részesítjük ellátottainkat ebben az egységünkben is
a hét hat napján.
Ellátottaink többsége halmozott fogyatékkal él. Az értelmi működés zavara mellet többnyire a mozgásfunkciók
zavara is jelen van. Ellátottaink közül csak kevesen lennének képesek tömegközlekedési eszközt igénybe venni,
ezért a klubba való be és hazajutásukat a támogató szolgálati gépkocsival segítjük.
A foglalkoztatás kiemelt fontosságú ebben az ellátási formában, hiszen ezáltal valósul meg az egyén meglévő
önállóságának fenntartása, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztése, az esetleges rehabilitáció.
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A szakszerű ellátás érdekében - a jogszabályi követelményeknek megfelelve - terápiás munkatársat
alkalmazunk, aki egyéni és csoportos foglalkozások bonyolításával törekszik a fejlődést elősegíteni.
A napi foglalkozásoknak része az életre nevelés, a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek önálló
elvégzésének elsajátítása. A klub mindennapi életében aktívan részt vállalnak ellátottaink, segítenek az
étkezések előkészítésében, a külső és belső környezet rendben tartásában.
Gondozási tevékenységünk során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolati háló bővüljön. Ezért
elősegítjük, hogy klubtagjainak akár a térségben, akár az ország más településein működő fogyatékos klubok
ellátottaival közvetlen kapcsolatba kerülhessenek.
A klub a helyi és a vidéki rendezvényeken egyaránt képviselteti magát. Klubtagjaink részt vesznek a városi
illetve a megyei rendezvényeken is. A teljesség igénye nélkül néhányat alább sorolok:
 Kulturális Seregszemle,
 Fogyatékkal Élők Világnapja Mezőberény,
 Sérült Fiatalok Megyei Találkozója Gyula,
 Idősek Városi Karácsonya,
 Városi Adventi Gyertyagyújtások,
 Nyíregyháza Vadaspark,
 Kner Nyomdaipari Múzeum,
 Erzsébet-liget tanösvény,
 Tűzoltóság
A fogyatékkal élők műsoraiban a kreativitás, a színesség, a motiváltság az együttműködni akarással kel életre.
Az ötlettől a megvalósulásig az út hosszú és rögös – vallják a gondozók. A műsorszámok, a foglalkoztatásokon
elkészült produktumok, illetve a fejlesztő beszélgetések alkalmával kimondott egy – egy szó hatalmas
teljesítmény a gondozottak részéről. A rendezvényeken való részvételekről és a klubban történtekről
folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket (meghívjuk őket ezekre az eseményekre) és a sajtón keresztül a város
lakosságát.
A klubtagok szüleivel és hozzátartozóival az évek során sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk, megbíznak
bennünk és bizalommal fordulnak hozzánk. A gondozónők magas szintű szakmai munkájának köszönhetően az
ellátottak önmagukkal és másokkal szemben is elfogadóak és befogadóak.
A klub működésének elengedhetetlen feltétele a családias és otthonos légkör. Az egységben előforduló
konfliktusokat, problémákat hatékonyan kezelik a gondozók. Amennyiben a helyzet megkívánja úgy
hozzátartozóval együtt, más szakterületről is bevonunk szakembereket a probléma megoldása érdekében. Ebben
az évben a családsegítőkkel, a pszichiátriai és ortopédiai szakrendeléssel együttműködve segítettünk több
gondozottunknak. Két klubtag esetében a támogató szolgálat személyi segítője is segíti az önálló életvitelt.
A klubtagok napi rendszerességgel veszik igénybe a klub szolgáltatásai, nagy számban étkeznek, többen
igénylik a mosást, fürdetést, gyógyszeríratást és kiváltást, hivatalos ügyek intézését.
Az ellátottaink többsége gondnokság alatt áll. 10 fő esetében a hozzátartozó (apa, anya, testvér stb.) látja el a
gondnoki feladatokat, egy ellátottunknak hivatalból kirendelt gondnoka van.
A gondozottak életkorának előre haladtával megfigyelhető a fogyatékosságból eredő állapotbeli hanyatlás, ami
fokozódó gondoskodási igénnyel párosul. A szülők elöregedése, pszichés, fizikai, szellemi kifáradása miatt a
családon belüli problémák is fokozódnak. Ellátottaink többségénél - eltérő mértékben ugyan - jelen van a
szorongás, eltérő mértékű frusztráltság, és az alkalmazkodási képesség elégtelensége, ezért mindennapi
szükségletként jelentkezik az esetek megbeszélése, a problémák feltárása és azok megoldására a lehetőségek
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kidolgozása. Hisszük és tapasztaljuk, hogy toleranciával, nyitottsággal, a másság elfogadásával,
következetességgel, összehangolt szakmai munkával mindenkor képesek vagyunk az óhajtott eredményt elérni.

Kiszebáb égetés

Paprikásfőző verseny 2015.

Szüreti mulatság

Látogatás a tűzoltóságon

Vadaspark Nyíregyháza

Fogyatékkal élők világnapján előadott produkció Mezőberény 2015.

Nehézséget jelent a távozó klubtagok pótlása, mivel a fogyatékkal élőket gondozó családok nem, vagy nagyon
nehezen engedik el családtagjaikat a klubba, de igyekszünk minden eszközzel népszerűsíteni ezt az ellátási
formát, így az intézményben dolgozók folyamatosan aktív szervező munkát végeznek a minél jobb
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kihasználtság érdekében. Folyamatosan figyelemmel kísérjük azon fogyatékkal élők élethelyzetét, akik nem
klubtagjaink, és igyekszünk mindenkinek bemutatni a klub igénybevételével járó előnyöket.
A klub családias, barátságos, meleg környezete és az ott dolgozó munkatársak empatikus hozzáállása pozitívan
befolyásolta a gondozottak létszámát 2015-ben is. Az ellátás igénylőket minden esetben segítjük a szükséges
iratok beszerzésében, kitöltésében.

1.6. Támogató szolgálat
Szolgálatvezető: Tímárné Hanyecz Klára
A szolgáltatás 2003. december 15. napjától határozatlan idejű működési engedéllyel működik.
Ellátási területe Gyomaendrőd és Hunya településekre terjed ki.
2009. évtől a támogató szolgálati feladatellátás állam által ellátandó feladat. Intézményünk a Támogató
szolgálat működtetésére 2012. január 1-től, 2015. december 31. napjáig finanszírozási szerződéssel rendelkezik.
A szolgáltatás fogyatékos személyek közvetlen lakókörnyezetében nyújt segítséget az igénylők életviteléhez
önállóságuk megőrzéséhez. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások, közoktatási nevelési
intézmények elérését, a személyi segítés pedig a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését, hivatalos
ügyekben való segítségnyújtást, kulturális programokon való részvételhez nyújt segítséget.
A szolgáltatásra való jogosultságot a szociális rászorultság alapozza meg. A szociális rászorultság vizsgálatakor
a fogyatékosság tényét, a szociális helyzetet és az egészségügyi állapotot együtt vizsgáljuk.
Intézményünkben 2015. évben csak szociálisan rászorult személyek részére nyújtottuk a szolgáltatást.
Ellátást igénybe vevők száma fogyatékosság típus szerint:

Ellátottaink korcsoport szerinti összetétele
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Igénylők nemek szerinti megoszlása

Ellátottak szolgáltatáson belüli megoszlása

Szállító szolgáltatásunk által naponta 6-7 fő tanköteles, halmozottan fogyatékos gyermeket szállítunk a békési,
békéscsabai és gyulai fejlesztő - képző intézményekbe. A gyermekek szállításáért a szülőnek térítési díjat kell
fizetnie, melyet a számla és az iskola által kiállított igazolás alapján az O.E.P. 100 %-ban megtérít a szülőnek.
Ennek ellenére folyamatosan fennálló probléma, hogy fizetési nehézséggel küzdenek a szülők és így térítési díj
hátralékokat halmoznak fel. Sajnos sok esetben előfordul, hogy nem jelzik a problémát mivel szégyenlik
helyzetüket, azonban vannak olyanok is, akiknél a felelőtlen szülői magatartás következménye a számla
befizetés elmaradása. Gyakorlat az intézménynél, hogy amennyiben a térítési díj fizetése átmenetileg
nehézségbe ütközik, úgy intézményvezetői engedéllyel lehetséges annak részletekben történő kiegyenlítése.
A támogatószolgálat gépkocsija a 2/2009.(I.30.) Gye. Kt rendeletben szabályozottaknak megfelelően
térítésmentesen naponta be és haza szállítja a fogyatékosok nappali klubjába bejáró ellátottakat.
A nappali ellátást igénylő klubtagoknak nagyon nagy segítség a szállítás, hiszen egyedül nem lennének képesek
a klubba bejutni.
A szolgálat feladatellátásának állami finanszírozása 2015-ben is teljesítendő feladategységek
meghatározásával történik. A kötelezően ellátandó alap feladategység:
 személyi segítés 1200 feladategység
(Személyi segítés esetén 1 gondozási óra = 1 feladategység)
 személy szállítás 1800 feladategység (Személyszállítás esetén 5 hasznos km = 1 feladategység)
2015. évben egy feladategység után járó támogatás:
 szállító szolgáltatásnál
1500,-Ft
 személyi segítésnél
2000,-Ft (3000 feladategységig)
2200,-Ft (3000 feladategység felett)
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2015. évben az igénylésben vállalt 6000 feladategység helyett, a 2014. évivel azonosan megállapított 1929
szállítási és 1200 személyi segítés, azaz összesen 3129 feladategységre 8 293 500,-Ft összegben kaptunk
állami támogatást első körben, azonban az év közi feladategység mutató módosítás alkalmával lehetőségünk
nyílt plusz támogatás igénylésre, így további 505 000,-Ft összegű állami támogatást kaptunk a feladathoz.
2015.évben teljesített feladategységeink
hónap

ellátotti
létszám

személyi segítés fe.

szállítás fe.

Összesen

január

29

237,84

747,4

985,2

február

29

208,167

655

863,2

március

29

214,34

810,4

1025

április

29

219,17

585,2

804,4

május

29

206,34

647,4

853,7

június

29

193,17

394,4

587,6

július

29

148,5

146,8

295,3

augusztus

28

127,67

82,4

210,1

szeptember

29

247,166

788,4

1036

október

29

206

646,8

852,8

november

29

245,5

787,4

1033

december

29

197,66

541,4

739,1

2451,52

6833

9285

összesen

Az állam által finanszírozott feladategységeket már az év első négy hónapjában túlteljesítettük, ami azt
bizonyítja, hogy a szolgáltatás iránt folyamatos az igény. A szolgáltatás jelentős szerepet tölt be a fogyatékkal
élők esélyegyenlőségének javításában, a tanköteles korú gyermekek speciális intézményekben történő
fejlesztéshez történő hozzáférésben.
Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás a személyi segítés keretén belül történik. Személyi segítést igénylő
ellátottak közül 10 fő az, aki rendszeresen igényli az ilyen jellegű ellátást.
Egészségügyi ellátással összefüggő feladatok: vérnyomásmérés, cukorszint mérés, kisebb sebek kötözés,
gyógyszeradagolás, állapot megőrzés, mobilizálás, szövődmények kialakulásának megakadályozása,
háziorvossal illetve körzeti nővérrel konzultáció stb.
Mentálhigiénés feladatok: kapcsolatok leépülésének megakadályozása, izoláció megszüntetése, lakó közösség,
ismerősök elérésének biztosítása, kiegyensúlyozott lelki állapot fenntartása, pszichés állapot állandó
megfigyelése stb.
A támogató szolgálat gyermekeket iskolába szállító szolgáltatására többlet igény mutatkozik, azonban ezt
kapacitás hiányában nem tudjuk vállalni.
Fenntartói megállapodás nyomán a támogató szolgálat gépkocsija kedden és csütörtökön segíti a hunyai
lakosokat bejutni a gyomaendrődi szakrendelő különböző rendeléseire.
1.7 Tanyagondnoki szolgáltatás
Tanyagondnokok:

001-es körzet : Tímár Károly
002-es körzet: Maródi Mihály
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001 Tanyagondnoki körzet
Közterület neve

Lakos szám

Álmosdomb utca

28 fő

Bacsalaposi út

21 fő

Diófa utca

21 fő

Határ út

1 fő

Szőlőskert utca járdás oldal

30 fő

Ugari út járdás oldal

24 fő

Polyákhalmi utca

27 fő

Kiss utca

17 fő

Kör utca

71 fő

Összes lakos szám

240 fő

A körzetben jelentős hányadot képviselnek a többnyire egyedül élő idős személyek. Jellemző a lakosság
összetételére továbbá, hogy nagy számban települnek ide sokgyermekes, halmozott szociális hátránnyal küzdő
családok, az általuk elérhetőbb olcsó ingatlanárak miatt. A lakosság száma folyamatosan változik.
002 Tanyagondnoki körzet
Közterület neve
Páskumi utca
Kondorosi út
Iskola út
Tanya II. ker (Gyomaendrőd-Endrőd
táblától)
Tanya III. ker. (Öregszőlő, Ugari úttól
kifelé a Kondorosi u. jobb és bal oldala)
Összes lakos szám

Lakos szám
25 fő
40 fő
90 fő
110 fő
25 fő
290 fő

A körzetben felnőttek, gyermekek és időskorúak egyaránt élnek. Az itt élők többsége 30-40 év közötti. Szerény
körülmények között élnek, gyakran megélhetési gondokkal küzdenek és segítségre szorulnak. A gyermekeik
nevelésében szoros kontrollt gyakorol a gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyámhivatal.
A tanyagondnoki szolgálat a külterületen, a tanyákon élő személyek alapvető szükségleteinek kielégítésében,
életvitelük segítésében működik közre. A tanyagondnok segítséget nyújt a közszolgáltatások, egészségügyi és
egyéb alapszolgáltatások, az életvitelhez kapcsolódó hivatalos szervek, juttatások elérésében.
A szolgáltatásunk elsődleges célja az életfeltételek javítása, a területen élők esélyegyenlőségének növelése.
 Közreműködik a tanyagondnok a körzetében élő házi gondozottak szükségleteinek kielégítésében,
szükség esetén segíti a házigondozó munkáját.
 Szállítja a házi gondozót, végzi és bevásárló járatokkal segíti a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket,
 Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a területén élők egészére kiterjedően mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó
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eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban előforduló
szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák, ügyintézés.
Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd házhozszállításában
Segíti a lakókat az alap és szakorvosi rendelésekre való eljutásban
Tanyagondnok feladata a közérdekű információk terjesztése, hivatalos ügyek intézésének segítése,
közösségi rendezvényekre történő szállítás
a lakosok szállítása a különböző intézményekbe

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik, melyért az igénybe vevőnek térítést nem kell
fizetnie. A szolgáltatás iránti igényt közvetlenül a tanyagondnoknak, a körzetben működő szociális intézmény
vezetőjének is be lehet jelenteni telefonon, vagy akár személyesen.
Tanyagondnokaink tagjai a család és gyermekvédelmi jelzőrendszernek, tehát jelentős szerepük és felelősségük
van a kialakult veszélyeztetettség észlelésében, a krízis helyzetek megoldásában, illetve ezek megelőzésében.
Ennek különösen nagy a jelentősége a téli időszakban, főleg amikor a szélsőséges időjárás miatt fokozott
segítségre szorulnak a területen élők.

Télen gyalog

Ebédszállítás

A településrészen jelentős hányadot képviselnek a többnyire egyedül élő idős személyek. Jellemző a lakosság
összetételére továbbá, hogy nagy számban települnek ide sokgyermekes, halmozott szociális hátránnyal küzdő
családok, az általuk elérhetőbb olcsó ingatlanárak miatt. A lakosság száma folyamatosan változik. Egyik nap
egy újlakó családnál négyen vannak, a következő nap már lehet, hogy hatan, heten vagy éppen csak ketten. Az
itt élők jövedelmi viszonyaira általánosan jellemző, hogy többnyire alacsony – mezőgazdasási munkából
származó-, nyugdíjakból,- segélyekből, - közfoglalkoztatottak béréből, - alkalmi munkákból, származó
jövedelmekből élnek. A jövedelmi viszonyok illetve a várostól való távolság jelentősen behatárolják az itt élők
részére a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. A napi alapvető élelmiszerek és egyéb vegyi áru ellátást
egy vegyes bolt biztosítja a Kondorosi úton.
2015. év novemberében a települési önkormányzati társulás sikeres pályázatának köszönhetően a 001-es
tanyagondnoki körzetben a közel hétéves Opel Vivaro kisbuszunkat le tudtuk cserélni egy Renault Trafic 9
személyes kisbuszra.
A településrészen az igénybe vehető tömegközlekedési eszköz az autóbusz. Mind az idősek, mind az aktívkorú,
gyermekeket nevelő családoknak nehézséget jelent a városba való bejutás. Van ugyan kerékpárút azonban az
idősek többsége már nem használ kerékpárt közlekedési eszközként. Az autóbuszok menetrendjéhez való
alkalmazkodás pedig korlátok közészorítja akár az ügyintézést, akár a szolgáltatások igénybevételét.
Az orvosi rendelés hiánya miatt az egészségügyi alap és járó beteg szakellátásért a városba kell utaznia az itt
élőknek, mely szintén akadályokba ütközik a tömegközlekedési eszközök járatainak gyérsége miatt.
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A körzetben van egy óvoda. A településrészen lakók esélyegyenlőségének növelése, valamint a külterületi
hátrányok a tanyagondnoki szolgáltatás keretében végzett tevékenységekkel korrigálhatók.
A két tanyagondnoki körzetben mindössze egy szilárd burkolatú út van, egyebekben földút és keskeny
gyalogjárda található.
A tanyagondnokok beszámolnak arról, hogy a lakások komfort fokozata nem javult, sőt romlott, mert több
helyen kikapcsolták a közműszolgáltatást, számla kifizetési hátralékok miatt. A tanyagondnoki körzetekben
egyre több az elhanyagolt, lakatlan ingatlan, amit folyamatosan szétlopnak. Ha megürül, egy ingatlan azt
feltörik. A sáros utcákon a rendőr sajnos nem tud járőrözni.
A 001-es körzetből minden második hétfőn egy mozgássérült magán tanulót szállít a tanyagondnok a Bethlen
Gábor Szakképző Iskolába konzultációra.
A tanyagondnokok részt vesznek az intézmény által bonyolított étkeztetés kiszolgálásában, a körzetben működő
óvoda, illetve a Szent Imre Idősek Otthonába történő étel szállítását, valamint az étkeztetésben részesülő idősek
részére az ebéd házhoz szállításában. Részt vesznek városunk Hírmondó újságának lakosokhoz történő
eljuttatásában.
1.8 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Egységvezető: Pál János Györgyné
Családsegítő szolgáltatás
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. § (1) bekezdése határozza meg a
családsegítés feladatait.
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget
igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.
A szolgáltatások igénybe vétele önkéntes és térítésmentes. A segítés során pénzbeli ellátás nyújtására nincs
lehetőségünk.
A feladatok ellátása 2015-ben 3 fő családgondozó és 1 fő pszichológus foglalkoztatásával történt.
2015-ben 2339 megjelenés történt a családsegítő szolgálatnál.
Ez a megjelenés 787 fő igénybevevőre vonatkozik, akik közül 207 fő új ügyfél, problémájával még nem fordult
hozzánk.
A tavalyi évben 211 főt gondoztunk. Gondozásba azokat vesszük, akiknek az ügye egy megjelenéssel nem
zárható le, hosszabb segítségnyújtást igényelnek.
Az alábbi grafikonon a gondozottak életkor és nem szerinti megoszlását mutatjuk be.
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A családsegítésen jellemzően felnőtt korú kliensek jelennek meg, a fiatalkorúak többnyire a gyermekjóléti
szolgálat látókörében vannak, ezen a szakfeladaton főként a pszichológiai tanácsadásra jönnek.

2015-ben a gondozottak 37%-a volt álláskereső, a tavalyi évben ez az arány 48% volt. A csökkenés oka az,
hogy míg tavaly a rendszeres szociális segélyben részesülőknek együttműködési kötelezettsége volt
intézményünkkel, ez 2015. március 1-től megszűnt.

A családi összetétel szerinti megoszlásnál megfigyelhető, hogy magas az egyedül élők aránya, ez abból adódik,
hogy sok az idős ember.
Második legmagasabb arányban azok vannak, akik családi összetétel szerint az Egyéb kategóriába sorolhatók,
jellemzően a gyermekek tartoznak ide.
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A gondozottak 64%-ának végzettsége 8 osztály vagy szakmunkásképző iskola, 44 főnek még a 8 osztálya sincs
meg. Ezek a személyek nagyon jelentős hátránnyal indulnak a munkaerő piacon és hivatalos ügyeik intézése is
gondot okoz számukra. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 8 osztálynál kevesebb végzettségű személyek
kb. 45%-a 14 évesnél fiatalabb.
Csoportokkal végzett tevékenység
A Prima-Soft Kft kérésére 3 csoportban összesen 40 fő hátrányos helyzetű munkavállaló számára tartott
munkatársunk foglalkozást önismereti és pénzkezelési ismeretek témakörében. Ez az együttműködés már évek
óta tart, nagyon kedvező a visszhangja a résztvevők és a vállalati vezetők részéről is, így kérés esetén további
csoportok tartását is vállaljuk.
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítása, működtetése:
2015. májusában Gyomaendrődön is megalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Sikeres pályázatot
nyújtottunk be egy drogtérkép elkészíttetésére, melynek előkészületei megkezdődtek, a teljes megvalósítás
2016-ban történik. Ennek során a helyben tanuló 7. és 8. osztályosokat, a középiskolásokat, valamint a település
gyermekekkel foglalkozó szakembereit és a szülőket kérdezzük drogokkal kapcsolatos ismereteikről,
attitűdjükről. A felmérés eredménye tanulmány formájában jelenik meg, melyet a készítő szakember lakossági
fórumon is bemutat. Ezen kívül 7. és 8. osztályos diákok vehettek részt prevenciós filmvetítésen.
Beilleszkedési program
2015-ben a jogszabályi változások következtében a rendszeres szociális segélyezettekkel kötelező
együttműködést csak február 28-ig írták elő, ekkor az együttműködésre kötelezettek létszáma 46 fő volt.
Azt tapasztaljuk, hogy az eddig együttműködésre kötelezett személyek a kötelezettség megszűnte után is
bizalommal fordulnak intézményünkhöz, jellemzően eseti segítségnyújtás keretében, általában ügyintézéshez
kérnek segítséget.
Krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése
Városunkban példaértékűen működik a családsegítő szolgálat jelzőrendszere, amelynek tagjai az önkormányzat,
a szociális ellátórendszer intézményei, az egészségügyi szolgáltatók, a rendőrség, a gyámhivatal, a védőnői
hálózat, a polgárőrség, a tűzoltóság, a közterület felügyelők, mezőőrök és a tanyagondnokok, akik napi
rendszerességgel találkoznak a településen nehéz élethelyzetben élő személyekkel.
A jelzőrendszer működése folyamatos, azonban a tevékenysége a téli fűtési időszakban a leghangsúlyosabb.
Az erre rászorulók az elmúlt évben is önkormányzati segély formájában igényelhettek tűzifát, ez családonként 5
mázsa tüzelőt jelentett. A 2014-15-ös fűtési időszakban 100 család részesült ilyen jellegű segítségben.
Krízishelyzetben határozathozatal nélkül 33 család részesült 5-5 mázsa fában.
A 2015-16-os téli időszakban a tervek szerint összesen 200 család részesül tüzelési támogatásban,
melynek kb. 40%-át már 2015. végén megkapták a rászorulók.
Az önkormányzat által vásárolt „krízis kályhák” közül 6 kályhát helyeztünk ki használatba.
Pszichológiai szolgáltatás
Az eltelt év során a pszichológushoz forduló kliensek száma több, mint 40 %-al nőtt.
A városban egyre szélesebb körben ismert ez a szolgáltatás, így egyre többen keresnek fel minket
problémáikkal. A kliensek fele továbbra is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által gondozottak közül
került ki, míg a többiek önként keresik fel a pszichológust, illetve pszichiátriai utógondozottak. Számos
visszatérő kliensünk van, akik nehéz élethelyzetbe kerülve újra hozzánk fordulnak tanácsért. A kliensek 2/3-a
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nő, életkor szerint fele kiskorú. A hozott problémák lényegében állandóak: érzelmi elhanyagolás, családon
belüli erőszak, szenvedélybetegségek, széthulló családok, és az ebből fakadó lelki és viselkedéses tünetek.
Számos krízises esetünk volt, és több alkalommal volt szükség családkonzultációra, közvetítésre is a
családtagok között.
Az iskolák sűrűn fordulnak hozzánk szinte kezelhetetlen tanulóikkal kapcsolatban. Sokan tőlünk várják a
megoldást, noha köztudott, hogy sem a családsegítő, sem az iskola nem képes számottevő változást elérni a
gyermek viselkedésében, ha a szülők nem működnek velük együtt, és nem vállalják a felelősséget gyermekük
neveléséért és viselkedéséért.

Gyermekjóléti szolgáltatás
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján a gyermekjóléti
alapellátás fő feladata, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének,
a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgálat 2015-ben 3 fő családgondozó foglalkoztatásával működött.
A szolgálat Gyomaendrődön, Hunyán és Csárdaszálláson látja el feladatát, összesen 102 család 189 gyermekét
gondozza, ez a tavalyi évhez képest enyhén csökkenő tendenciát mutat. Bár a gondozott gyermekek száma
csökkent, a családok száma nőtt, így a gondozási tevékenység több családot érint.
Az idei évben nagy számban voltak jelen a családokban a szülők közötti súlyos konfliktusok és a szülői
elhanyagolás.
Alapellátás keretében Védelembe
vétel Ideiglenes
gondozott
keretében gondozott elhelyezett
125
31
0

hatállyal Átmenti nevelt
33

Új gondozási esetként ebben az évben 12 gyermek került a gyermekjóléti szolgálat látókörébe, többnyire a
jelzőrendszer által küldött jelzések alapján.
2015–ben összesen 529 jelzés érkezett intézményünkhöz, kb. 15%-kal több mint tavaly. Ezek jelzőrendszeri
tagok szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja.

A jelzőrendszer működtetésére továbbra is különösen nagy hangsúlyt fordítunk, erre a 2016. január 1-től
hatályba lépő jogszabályok is kiemelt figyelmet fordítanak.
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Az általunk gondozott kiskorúak vonatkozásában, a legtöbb esetben anyagi, illetve gyermeknevelési problémák
merültek fel. Az általunk ellátott gyermekek szülei továbbra is nagy számban vesznek részt közmunka
programban, ezzel bevételeik emelkednek.
A már említett problémák mellett nagy számban jelentkeznek a családi konfliktusok, melyek több esetben
voltak súlyosnak mondhatók, ezek egy részében szerepük van a szenvedélybetegségeknek, többek között az
alkoholizmusnak, valamint egyre több esetben érkezett jelzés drogfogyasztásról is, mely leginkább a
szegényebb rétegeket érinti.

2015-ben 2 bántalmazott gyermeket tartottunk nyilván, az egyik kislányt fizikailag, míg a másikat szexuálisan
bántalmazták, mindketten családon belül szenvedték el az erőszakot.
Az elhanyagolt gyermekek száma ebben az évben a következőképpen alakult: 36 esetben merült fel fizikai
elhanyagolás, 39 esetben pedig lelki elhanyagolás.
Ebben az évben 1 bűncselekményt elkövetett kiskorúról érkezett jelzés, szabálysértést 7 kiskorú követett el,
mely jelentős emelkedés az elmúlt évhez képest.
Hunya:
Hunyán 2015-ben összesen 4 család 11 gyermekét gondoztuk.
Alapellátásban 3 gyermeket, védelembe vétel keretében 5 gyermeket, nevelésbe vétel keretében pedig 3
gyermeket gondozunk.
A gondozott családoknál felmerült probléma az alacsony jövedelem, a munkanélküliség, a szülők között lévő
konfliktus és az alkoholfogyasztás. A közmunkaprogramban több szülő vesz részt, ez valamelyest enyhít a
családok anyagi problémáján. Rendszeres kapcsolatot tartunk a település óvónőjével és a védőnővel is.
Csárdaszállás
A csárdaszállási gondozottjaink száma 2015-ös évben 12 fő volt (5 család). Ebből 1 gyermeket védelembe vétel
keretében (deviáns magatartásforma miatt), 11 gyermeket pedig alapellátás keretein belül gondoztuk (elégtelen
lakáskörülmények, családon belüli konfliktus, iskolai beilleszkedési-, magatartási problémák miatt.)
19

A 2015-ös év folyamán 2 családban következett be olyan pozitív változás, ami a veszélyeztetettség jelentős
csökkenéséhez vezetett, így 4 gyermek (2 család) gondozási esete lezárásra került. A gondozottak száma 2015.
december 31-én 7 fő. Ebből 1 kiskorút védelembe vétel keretében, 6 gyermeket pedig alapellátás keretében
gondozunk.
Munkatársunk folyamatosan kapcsolatot tart a településen megtalálható jelzőrendszeri tagokkal, akik az
intézményünk által szervezett szakmaközi megbeszéléseken is részt vesznek.

II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
1. Idősek átmeneti elhelyezése /gondozóház/
Vezetőgondozó: Csaba Jánosné
Idősek átmeneti elhelyezését a Blaha Lujza u. 2-6.szám alatti Rózsakert Idősek Otthonán belül önálló működési
engedéllyel rendelkező részlegen, 10 férőhelyen biztosítunk. A szolgáltatást az intézményt fenntartó
önkormányzatok közigazgatási területén élők igényelhetik.
Az idősek gondozóházában azon igénylők ellátását végezzük, akiknek betegségük, vagy más okból
otthonukban az alapellátás keretében időlegesen nem megoldható az ellátásuk, ugyanakkor fekvőbeteg
egészségügyi intézeti kezelést nem igényelnek.
Az átmeneti elhelyezés időtartama maximum egy év, mely indokolt esetben további egy évvel
meghosszabbítható.
Elsődleges feladatunk, hogy a komplex ellátást nyújtva az igénylőnek, a rehabilitáció által képessé váljon
arra, hogy otthonába visszatérjen és az alapellátásban nyújtható szolgáltatásokkal - vagy anélkül - folytathassa
önálló életvitelét.
Az átmeneti elhelyezést többnyire, egyedül élő krónikus betegségben szenvedő, gyakran a kórházak ápolási,
rehabilitációs osztályairól kikerülő idős személyek kérik, de előfordul az is, hogy az időseket gondozó
hozzátartozók egészségügyi problémája, vagy akadályoztatása miatt igénylik az időleges segítséget. Az esetek
95 %-ában, az idős beteg emberek az egy év letelte után tartós elhelyezést igényelnek, mivel sem fizikailag,
sem értelmileg nem következik be oly mértékű javulás, hogy a lakó visszatérjen otthonába. Beköltözéskor
minden igénylő részére gondozási – ápolási tervet készítünk, melynek megvalósulását folyamatosan
figyelemmel kísérjük és szükség esetén felkészítjük az ellátottat a tartós elhelyezés igénybe vételére.
Az átmeneti elhelyezés ágyai egész évben 100 %-osan kihasználtak voltak.
2. Tartós elhelyezés (Idősek otthona)
Tartós elhelyezést négy telephelyen, 172 férőhelyen vehetnek igénybe az ellátottak. Minden ellátó
egységünkben átlagos szintű tartós elhelyezést biztosítunk az idősotthonokban.
Egység
Őszi Napsugár Id.O.

férőhely
42

Vezetőgondozó
Dávid Ágnes

56

Szabó Gizella

50

Csaba Jánosné

20

Seprenyi Mária

Gye. Mirhóháti u. 8.

Őszikék Id. O.
Gye. Mirhóháti u.1-5.

Rózsakert Id. O.
Gye. Blaha u. 2-6.

Szent Imre Id. O.
Gye. Kondorosi u. 1.
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Az idős otthoni elhelyezésre való jogosultságot az igénylő gondozási szükséglete, illetve jogszabályban
meghatározott esetekben egyéb körülmény alapozza meg.
Azok a kérelmezők jogosultak a tartós elhelyezésre, akiknek a gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát,
vagy 80. évüket betöltötték és egyedül élnek. Az elhelyezésre való jogosultságot minden esetben az
intézményvezető vizsgálja, melyről igazolást állít ki.
Idős otthonok és átmeneti elhelyezés kihasználtsága, ellátotti összetétele 2015. évben
Ellátottak száma

Engedélyezett
Éves átlag
átlaglétszámból a demens
ellátottak átlagos száma/év

Őszikék
I.O.

Őszi napsugár
I.O.

56 fő
56 fő
18 fő

42 fő
42 fő
15 fő

Szent Imre
I.O.

20 fő
20 fő
7 fő

Rózsakert
I.O.

Átmeneti
elhelyezés

50 fő
50 fő
21 fő

10 fő
10 fő
1 fő

Jellemző az idős otthoni ellátást igénylők körében, hogy rossz egészségi állapotban, többnyire fekvőbetegként
kerülnek az intézménybe. Azonban az ellátottaink többségének fizikai és mentális egészségi állapota – a
gondos ápolásnak köszönhetően - javul a beköltözést követően. Az idős otthonokban biztosított rendszeres
napi életritmus, a biztonságos környezet, a mindenkori szükségletekhez igazított gondozás, minden téren
javulást eredményez lakóinknál.
Az idősek otthonaiban lakók 1/3-a súlyosan dementált. Ezen idősek ellátása intenzívebb gondozást, és nagyon
nagy figyelmet igényel a gondozók részéről.
Idős otthoni és átmeneti elhelyezésben részesülő ellátottak életkori megoszlása 2015. december 31-én.

Minden egységünkben tartalmas, a lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő gondozást nyújtunk.
lakóinknak rendszeresen lehetősége van a vallásgyakorlásra, az intézményben megtartott, egyházi
szertartásokon való részvételre. Támogatjuk, segítjük a családi, rokoni, társadalmi, baráti kapcsolatok
stabilitásának megőrzését, helyreállítását. Minden egységben a lakók elvárásainak, illetve a helyi szokások
hagyományok mentén kínálunk sokféle alkalmat a kikapcsolódásra, a hasznos időtöltésre.
Az évszaknak megfelelő programokkal bevisszük intézményeinkbe az otthoni szokásokat, tevékenységeket.
 farsangi fánk sütés,
 húsvéti tojásfestés,
 szilvalekvár főzés,
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szüreti mulatságok,
adventi előkészületek

Lehetőséget adunk a foglalkoztató helységeinkbe kialakított kis konyháinkban, hogy időseink megfőzzék,
megsüssék a házias ízű ételeket, süteményeket. Amíg az idő engedi, a szabadban gyakran rendezünk
szalonnasütéseket, zenés kerti partikat, mozgásos versenyeket. Az intézményi gépkocsikkal juttatjuk el
érdeklődő lakóinkat minden olyan városi rendezvényre, hangversenyre, színházi előadásra, nóta-, operett estre
amelyen szívesen vesznek részt. Évente megrendezzük családi napjainkat, ahol a hozzátartozókat is vendégül
látjuk.
Mindenkor arra törekszünk, hogy az idős otthonokban élők mindennapjait a sokszínű programok által
tartalommal töltsük meg. Heti rendszerességgel adunk lehetőséget kereskedőknek, hogy az idős otthonokban
„elhozzák „ a boltot, biztosítva ezzel lakóinknak a személyes vásárlás lehetőségét. Havonta egy alkalommal a
TIBI cukrászda is elhozza a finomságokat időseinknek.
Cukrászda az Őszi Napsugár Idősek Otthonában.

Néhány programot mutatok be az alábbi táblázatban a teljesség igénye nélkül:
hónap
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER

rendezvény
Vízkereszt, fenyőfabontás, pótszilveszter, Három király járás, királyainak fogadása, kultúra napja
zenésfarsangi mulatságok, fánk sütés, jelmezbál,
nőnap, március 15-i megemlékezés
április 1-i játszadozás, Költészet napja, Föld napja, húsvéti tojásfestés, Istentiszteletek, locsolkodás
anyák köszöntése, intézményi majális öregszőlőben kihívás napi mozgásos vetélkedők,közös tornák ,
kirándulás , paprikás főző verseny,
bográcsozás, zenés kerti parti, nyársalás
kulturális seregszemle, kenyér sütés az udvari kemencében, majd kenyérszentelés,
intézményi egység születésnapja,szilva szedés, szilvalekvárfőzés, palacsintasütés, garázs bazár, családi nap
idősek világnapja (hónapja)alkalmából megemlékezések, rendezvénysorozatok, bográcsolás, zenés kerti parti
halottak napi megemlékezések, temető látogatás, filmvetítés

DECEMBER

télapó várás, készülődés a karácsonyra(díszek, dekorációk) adventi ünnepségek, városi karácsony, óév búcsúztatás
pezsgővel

A gondozó egységek között folyamatos a jó kapcsolat.
A köznevelési, közoktatási intézményekből rendszeresen járnak hozzánk gyermekek, akik a különböző
ünnepségeinken előadják kis műsorukat. Fontosnak tartjuk a generációk közötti kapcsolatok ápolását,
erősítését.
A különböző városi kulturális rendezvényeken való részvételben nagy segítségére van az intézménynek a
Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány.
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Az intézményi életünkről, rendezvényeinkről, történéseinkről rendszeresen tudósításokat teszünk közzé a
különböző elektronikus hírportálokon, valamint az írott sajtóban is.

Farsangi mulatság

Lekvár főzés

Kirándulás Ezüstszőlőbe a Sárarany szalmaportára

Őszi Napsugár Idősek Otthona 10. éves évfordulója

III. TÉRÍTÉSI DÍJAINK
Intézményünkben a törvényi előírásnak megfelelően 2015. évben is önköltségszámítás alapján kerültek
meghatározásra az intézményi térítési díjak.
Hatályos szabályozás szerint az önköltséget a tárgy évi tervezett kiadások és a feladathoz a költségvetési
törvényben meghatározott tárgy évi állami támogatás (normatíva) alapján kell számítanunk. Az intézmény
társulási keretek között történő fenntartása lehetőséget biztosít egyes feladatoknál – étkeztetés, idősek nappali
ellátása, házi segítségnyújtás - társulási normatíva igénybevételére. Ez kedvezően befolyásolja az intézményi
térítési díjak összegét, így a fizetőképesség alakulását is.
Kedvezően befolyásolja továbbá az étkeztetési szolgáltatásaink térítési díjának alakulását az, hogy
intézményünk közbeszerzéses eljárással szerzi be az élelmezési alapanyagokat.
Ellátási forma

Intézményi térítési díj

Alapszolgáltatás
Szociális étkezés
Étkezés kiszállítási díja
Házi segítségnyújtás
időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül

470,-Ft/adag
50,-Ft/nap
480-Ft/óra
50,-Ft/nap
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fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés nélkül
fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel
Támogató szolgálat
személyi segítés szociálisan rászorult részére
szállítás szociálisan rászorult részére
szem .segítés szoc.nem rászorult részére
szállítás 2/2009.(I.30.) GYe Kt 12/A§ alapján
Szakosított ellátás
Tartós elhelyezés idősek otthonában
Átmeneti elhelyezés

50,-Ft/nap
420,-Ft/nap
300,-Ft/óra
45,-FT/km
400,-Ft/óra
150,-Ft/km
69 000,-Ft/hó
69 000,-Ft/hó

Az önköltség alapján számított intézményi térítési díjakat a nappali ellátásoknál az ellátottak nem képesek
megfizetni. Az évek óta alkalmazott önkormányzati kompenzációnak köszönhetően az ellátottak száma nem
csökken, a klubtagok képesek megfizetni a térítési díjat.
Minden ellátási formában nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az igénylő az általa igénybe vett szolgáltatásért
az önköltség alapján számított intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat fizesse meg.
IV. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINK
Intézményünk közalkalmazott munkavállalóinak engedélyezett létszáma 2015. évben156 fő.
A Térségi Szociális Gondozási Központban a személyi feltételek az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.számú
mellékletében foglaltak szerint minden szakfeladaton minimum létszámon biztosítottak, amely a különböző
ellátási formák működtetésének alapfeltétele.
Az egyes szakfeladatokon 2015. december 31-én foglalkoztatott munkavállalók létszámát az alábbi táblázatban
mutatom be:
Ellátó egység
Őszi Napsugár Idősek otthona
Őszikék Idősek Otthona
Rózsakert Id.O. + Átmeneti elh.
Szent Imre Id.O.
1.sz Id.Klubja
3.sz. Id.Klubja
4.sz Id.Klubja
5.sz Id Klubja
6.sz Id.Klubja
Esély Klub
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
tanyagondnoki körzetek 2
családsegítő
gyermekjóléti alape.
étkeztetés központi konyha, ételszállítás
étkeztetés oktatási int. tálalókonyha
központi irányítás (szakma+gazd.csop)
Összesen

ellátotti létszám
42 fő
60 fő
50+10fő
20 fő
30fő
25 fő
30 fő
50 fő
30fő
30 fő
70-72fő /nap
185 fő/nap

1700 adag/nap

szakképzett dolgozó
(vezető, mentálh, eü. , gondozó)

kisegítő
dolgozó
12
15
16
5
3
1
1
4
2
5
9
1
4
2
4
3
12
2
3+5
109

munkakörben
5
8
7
2
1
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
10
10
0
47

2015. évben az intézményben egész éven át folyt a TÁMOP 5.3.1/B-2-12/2-2014-0063 jelű roma nők
foglalkoztatását segítő program. Ennek keretében 8 fő szociális gondozó-ápoló képesítéssel rendelkező roma
nőt foglalkoztattunk idős otthonainkban. A programban részt vevők minden nehézség nélkül beilleszkedtek a
munkacsoportokba és kivétel nélkül tudásuk legjavát adva végezték feladataikat. A projekt 2016. január 31-én
zárul és várhatóan 5 főt tovább tudunk foglalkoztatni.
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Az idősek otthona szakfeladaton a dolgozók 100 %- osan szakképzettek. Az alapszolgáltatásban a dolgozók
95%-a. Minden ellátási formában megfelel a dolgozók szakképzettségi aránya a jogszabály elvárásainak. A
nem szakma specifikus munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók a szakmai képesítéshez kötött
munkaköröket (gazdasági csoport, gépkocsivezető) az előírt szakmai képesítéssel, a szakmai képesítéshez nem
kötött munkaköröket pedig képesítés nélkül látják el (technikai, mosó-takarító).
Intézményünknél minden telephelyünkön a karbantartók végzik mind a külső mind a belső környezetben
felmerülő karbantartási, javítási, felújítási munkákat. Fűtési szezonban ők ellenőrzik naponta a tüzelő
berendezések állapotát, a szaktudást nem igénylő fűtésrendszerek karbantartását, esetleges kisebb javítását.
Szükség esetén helyettesítik a gépkocsivezetőket, illetve az egységek technikai dolgozóit.
Karbantartóink mindegyike szakmunkás (kőműves, lakatos, asztalos, festő-mázoló, gépszerelő) így a felmerülő
javítási, karbantartási munkákat azonnal, a lehető legolcsóbban meg tudjuk oldani, amivel költséget is
megtakarítunk. A folyamatos karbantartás azonban egyes épületeinknél már nem elég. Az Őszikék Idősek
Otthona udvar felöli gondozórészét illetve Nagylaposon a klub épületének felújítását csak egy nagyobb
volumenű felújítási munkával lehetne hosszútávra megoldani. Bízunk a pályázati lehetőségben.
2015. évben a korábbi évekhez hasonlóan átlagosan 25 fő közfoglalkoztatott segítette munkánkat. Néhány
problémától eltekintve általánosságban elmondható, hogy ezek a személyek mind az alapellátásban mind az
idős otthoni ellátásban nagyon nagy segítséget jelentettek mindennapi munkánk során.
Az intézmény integrál szervezeti formája nagyon nagy előnyt jelent a munkaerő gazdálkodás során. Az
integrációnak köszönhetően azzal, hogy humán erőforrásainkat egyszerűen és rugalmasan tudjuk mozgatni
amennyiben valamely területen munkaerőhiány, vagy bármilyen más jellegű személyi probléma merül fel,
esetenként akár költségeket is meg tudunk takarítani.
Az intézményi egységek épületei, tárgyi eszközei többnyire elhasználódottak. A saját magunk által nem
elvégezhető javítási, karbantartási munkák az épületeken és berendezése vonatkozásában egyre nagyobb
költségekkel valósítható meg.
A feladat alapú finanszírozás körébe tartozó szolgáltatásainknál a működéshez szükséges pénz szinte 100 %ban biztosított volt az állami támogatás révén.
Az alapszolgáltatásokban meglévő normatív alapú finanszírozásnál a helyzet kedvezőtlenebb, hiszen a
normatívák mellett önkormányzati kiegészítő támogatásra is szükség van a feladatok működtetéséhez, a
költségvetési egyensúly megőrzéséhez.
SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
Az intézmény 4 gépjárművet üzemeltet.
 A TOYOTA gépkocsi, az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően ételszállításra van kialakítva. A szociális
és a nevelési, oktatási intézményekben szállítja egész nap az ételeket. A gépkocsin két gépkocsivezető
és egy ételkísérő dolgozik. A gépkocsivezetők napi 12 órás munkaidő beosztással, hetes váltásban, a
gépkocsikísérő a hét öt napján napi 8 órás munkaidő beosztásban dolgozik. Mind a gépkocsivezető,
mind a kísérő személy az ételszállítások közötti szabad időben besegítenek a főzőkonyha előkészítő
munkáiba.
 A Támogató szolgálat OPEL VIVARÓ gépkocsija a támogató szolgálati ellátásban részesülő igénylők
szállítását végzi, illetve napi rendszerességgel 7 kiskorú fogyatékos gyermeket szállít Békéscsabára,
Gyulára oda-vissza. A távolsági szállítások közötti időben a személyi segítésben részesülő ellátottak
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körében felmerülő szállítási feladatokat végzi. 2014. őszétől Hunya községgel kötött megállapodás
alapján a hunyai lakosokat hetente kétszer a városi egészségügyi intézetbe szállítjuk szakorvosi
rendelésekre.
 A Tanyagondnoki szolgálat RENAULT TRAFIC és OPEL ZAFIRA gépkocsijai is részt vesznek az
ebéd egységekbe, illetve az ellátottak lakására történő szállításában. Szükség esetén szállítják a
tanyagondnoki körzetekben élő házi gondozottakhoz a házigondozót, illetve a körzetben lakók részére
szállító szolgáltatást végeznek az igényeknek megfelelően.
 A DACIA DUSTER négykerék meghajtású gépkocsink a szociális étkeztetésben vesz részt. az igénylők
részére házhoz szállítja ételhordókban az ebédet. Esős, sáros, havas, időben egyszer egy héten segíti a
tanyagondnokot a távoli tanyára a bevásárolt áruk kiszállításában.
Minden gépkocsink gondosan tervezett útvonalakon jár, ügyelve arra, hogy egyetlen fölösleges kilométert se
tegyen meg.
V. NEM SZAKMASPECIFIKUS ELLÁTÓ EGYSÉGÜNK
Élelmezési csoport /Központi főzőkonyha/
Az intézmény által biztosított élelmezési szolgáltatás legfelső szintű koordinátora Uhrin Anita gazdasági
vezető.
Élelmezésvezető : Bereczki-Csaba Mónika
A főzőkonyha 2000 adag ebéd főzésére alkalmas és ehhez rendelkezik a szakhatóságok engedélyével.
Naponta átlagosan 1650 adag ebédet főzünk. Ha mindent összeadunk- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora-,
naponta 3100-3300 adag étel kiszolgálását végzik a konyhán dolgozók.
Jól képzett, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek készítik az ételeket. A normál étkezésen
túl minden korosztály számára biztosítjuk a diétás étkezést is.
2015. szeptembertől dietetikus felügyelete mellett készítjük étlapjainkat, ügyelve az új szabályozás szerinti
egészséges táplálkozás megvalósítására.
A feladatok ellátása az élelmezési csoport minden tagja részéről óriási figyelmet, koncentrációt igényel. A
közoktatási intézményekben tanulók részére az ételszolgáltatás logisztikailag jól szervezett rendszerben,
gördülékenyen működik. Ételeinkkel fogyasztóink 95 %-a elégedett. Örömmel tapasztaltuk, hogy az év elejétől
fokozatosan bevezetett egészséges táplálkozást segítő újfajta élelmi anyagokhoz hozzászoktak fogyasztóink és
mára szívesen fogyasztják az azokból készült ételeinket.
Az év minden napján üzemeltetjük főzőkonyhánkat. Reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát, vacsorát, és ezek
körében mindenféle speciális diétát kiszolgálunk az igénylőknek. Kedvező áron tudunk mindenféle
rendezvényre hidegtálakat, süteményeket, tortákat és egyéb ételeket elkészíteni.
VI. INTÉZMÉNY SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSEI
Ellenőrzést végző szerv
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazg.
Magyar Állam Kincstár
Járási
Állategészségügyi
Élelmiszerellenőrző Hivatal
ÁNTSZ Szarvasi Intézete
ÁNTSZ Szarvasi Intézete
Belső ellenőr

és

Ellenőrzés időpontja
MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
MÁJUS
SZEPTEMBER

Téma
Kiürítéses gyakorlattal egybekötött tűzvédelmi hatósági ellenőrzés
Támogató szolgálat 2014. évi állami támogatás felhasználása
Központi
főzőkonyha,
gondozó
egységek
tálalókonyháinak
élelmiszerbiztonsági ellenőrzése
Idős Otthonok közegészségügyi, ápolásügyi ellenőrzése
Idősek Otthona higiénés ellenőrzés
Gyermekétkeztetés átfogó ellenőrzése
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1. Az Őszi Napsugár Idősek Otthonában egy szimulált tűzeset kapcsán kiürítéses tűzoltógyakorlat került
lebonyolításra. A gyakorlat során a tűzoltók iránymutatásai alapján teljesen ki kellett ürítenünk a házat.
Nagyon értékes tapasztalatokra tehettünk szert. Egyéb vonatkozásban a tűzvédelmi ellenőrzés mindent
rendben talált.
2. Magyar Államkincstár a támogató szolgálati ellátás tekintetében végzett ellenőrzést, a 2014. évre
igénybe vett állami finanszírozás felhasználására vonatkozóan. Mindent rendben találtak.
3. Főzőkonyhát és tálalókonyhákat több ízben ellenőrizte a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal illetékes
ellenőre. Élelmiszerbiztonsági szempontból minden esetben mindenhol rendben talált mindent a
hatóság.
4. Az ápolás- egészségügyi, higiéniai szabályok betartását ellenőrző hatóság idén csak apróbb
hiányosságokat tárt fel, melyeket azonnal korrigálni tudtunk.
5. A belső ellenőrzés mindent rendben talált.

Szakmai munka vezetők által végzett belső ellenőrzése (FEUVE)
Az alap és szakosított ellátást biztosító ellátási formákban, illetve egységekben heti vagy akár napi
gyakorisággal a vezetői ellenőrzést a szervezeti hierarchiában közvetlenül a feladat irányítását és koordinálását
végző középvezetők végzik. Ezen ellenőrzések az intézmény működését alapvetően meghatározó belső
szabályzatok, törvényi rendelkezéseknek való megfelelés szerinti, illetve az ellátotti csoport és egyéni
szükségletek kielégítésének folytonosságát hivatottak rendszeresen monitorozni.
Az egységek vezetői szükség szerint azonnal, egyébként az intézményvezető utasításainak megfelelően
számolnak be az irányításuk alá tartozó egység szakmai munkájáról.
Az egységvezetők naponkénti ellenőrzésein túl az intézményvezető, a szociális szervező (intézményvezető
helyettes) és a gazdasági vezető is ellenőrzik az egységekben folyó szakmai és gazdasági munkákat. A
különböző szakterületekhez tartozó dokumentációk ellenőrzése havonta megvalósul. A személyes ellenőrzések
alkalmával a munkavállalókkal és az ellátásban részesülő ellátottakkal beszélgetést folytatnak. Az ellenőrzés az
ellátásra vonatkozó szabályozók betartására, az ellátotti szükségletek kielégítésének folyamatára, a szükséges
változtatások feltárására, illetve a vezetői, felsővezetői utasítások végrehajtására irányulnak.
VII. 2015. ÉVI PÁLYÁZATAINK
1. 2015-ben a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat keretében 2014. november 1. napjától a projekt
keretében 8 fő önmagát romaként definiáló nő szociális gondozó-ápoló munkakörben történő
foglalkoztatása folytatódott. A program megvalósítására 19 921 128 Ft-ot nyertünk. A 15 hónapos
foglalkoztatáson belül 12 hónapra 100 %-os bér és dologi támogatást nyújt a pályázat. A 2015.
november 1-én kezdődő 3 hónapos továbbfoglalkoztatás időtartamára pedig az intézmény biztosítja a
8fő bérét.
2. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. mellékletének II. 4.AB
pontjában a szakosított ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére felújítására beadott fenntartói
pályázatnak köszönhetően a Rózsakert Idősek Otthona legrégebbi szakaszát sikerült teljesen felújítani
(vizesblokkok, WC-k akadálymentesítése, folyosó szélesítése, orvosi szoba kialakítása, új asztalok,
székek, szekrények beszerzése ).
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3. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által a KAB-KEF-15-B jelű Gyomaendrődi Kábítószer
Ellenes Fórum működési feltételeinek biztosítására benyújtott sikeres pályázaton 359 000,- Ft-ot
nyertünk, melyhez 40 000,-Ft önerővel járult hozzá a fenntartó. A projekt keretében Dr Szarvák Tibor
szociológus megbízási szerződés alapján, a Gyomaendrődön közoktatási intézményben tanulók körében
végez kutatást a kábítószer használat vonatkozásában.

VIII. EGYÉB KÖZÉLETI SZEREPEINK
 A hunyai Idősek Klubjának tagjaiból szerveződött nyugdíjas színi társulat rendszeresen részt vesz a
nyugdíjasok részére meghirdetett országos szintű Ki Mit Tud-on. 2015. évben a SZIME szervezésében a
szociális intézményekben ellátottak országos vetélkedőjén, Orosházán is részt vett a hunyai csoport.
Színjátszás kategóriában Klubtagjainkat 2015. évben két arany minősítéssel jutalmazta a zsűri.

 2015. évben a „Kulturális Seregszemlén” ellátottaink ismét megmutathatták különleges képességeiket.
A város nyugdíjasait megmozgató rendezvényen évről évre gyarapszik az előadók száma, és a
produkciók palettája is egyre színesebb.
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Idén is meghívtuk a város időseit karácsonyi ünnepségre. A visszajelzések alapján elmondható, hogy a
10. évfordulóját ünneplő „idősek városi karácsonya” elnevezésű rendezvény nagyon fontos szerepet tölt
be a város kulturális életében, és várva-várt közéleti eseménye advent időszakában a Gyomaendrődön
élő időseknek.

 A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány kuratóriumi tagjainak szervezésében 2015-ben is megrendezésre
került az alapítványt támogató „bazár” elnevezésű program. Ennek keretében a jótékonyság eszközei
ismét az otthon feleslegessé vált jó minőségű használati tárgyaink voltak, amelyeket összegyűjtöttünk és
az alapítvány aktivistáinak közreműködésével jelképes összegért gazdát cserélhettek a bazárban. A
bazár elengedhetetlen „árujai” a házi sütemények, illetve a folyamatosan sülő palacsinta. A „bazár”-ban
minden bevétel az alapítvány támogatását szolgálta.

IX. TERVEINK
Jövőbeli elképzeléseink, terveink:
1. Alap és szakosított ellátás színvonalának, infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése.
2. Minden ellátási formában a 100 %-os kihasználtság elérése, megtartása.
3. Közfoglalkoztatottak minél nagyobb létszámú alkalmazása.
4. Társult településeken élő rászorultak étkeztetésbe illetve fogyatékos nappali ellátásba való bevonása.
5. Továbbra is terveink között szerepel a fogyatékos nappali klub hátsó teraszára tető építése.
6. Tervezzük az elhasználódott tárgyi eszközeink folyamatos cseréjét: idősek otthonában elsősorban a
heverők, ülő alkalmatosságok cseréjét, házi segítségnyújtásban pedig a lakáson gondozást segítő
modern eszközök beszerzését.
7. Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
8. Közétkeztetési szolgáltatásunk fogyasztói létszámának növelése
9. Gyomaendrőd Mirhóháti u. 6. szám alatti ingatlan rendbetétele és hasznosítása.
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Intézményünk működési stratégiájának SWOT analízise
Erősségeink
- elhivatott szakembereink
- sok éves tapasztalatunk,
- elkötelezett szakmaiságunk
- innovatív, kreatív gondolkodásunk
- integrált intézményhálózatunk
- flexibilis alkalmazkodó képességünk
- modern központi főzőkonyhánk
- munkánkat segítő alapítvány közreműködése
- szerteágazó sokszínű kapcsolati tőkénk
- a fenntartó települések összefogásában rejlő
erő
Lehetőségeink
- pályázati források
- fenntartói támogatás
- civil szervezetek támogatása
- ellátottaink adományai
- kapcsolati hálónk bővítése
- kihasználtság fokozása
- szolgáltatásaink minőségi fejlesztése

Gyengeségeink
- épületeink adottságai
- elhasználódott tárgyi eszközeink
- közalkalmazotti bérezés alacsony volta
- a
szakma
alacsony érdekérvényesítő
képessége
- távozó szakemberek pótlásának nehézségei
- fiatal munkavállalók hiánya
- telephelyeink szétszórtsága

Veszélyek
- ellátotti létszám jelentős csökkenése
- anyagi források csökkenése
- pályázati lehetőség hiánya
- „idegen” szolgáltatók túlzott jelenléte a
városban
- humán erőforrásaink pótlásának nehézsége
- a tervezettnél jelentősen nagyobb összegű
váratlan kiadás

1. Erősségünk, hogy humán tőkénket, erőforrásainkat, szakmai tudásunkat, emberi értékeinket
hatékonyan fel tudjuk használni, ami által valamennyi ellátási formában fejlődés tapasztalható.
Kreativitásunk, találékonyságunk segíti integrált intézményünket abban, hogy minden téren a
lehető legkisebb ráfordítással a legnagyobb hasznot érjük el.
2. Intézményhálózatunk egészében arra törekszünk, hogy ellátottaink elégedettek legyenek
szolgáltatásainkkal. Az egyes ellátási formák kihasználtsága elérje a maximális szintet. Minden
felmerült gondozási szükségletre adekvát, azonnali választ kapjon a hozzánk forduló egyén és
családja egyaránt.
3. A tevékenységünkre gyengítően ható tényezők ellen megpróbálunk tenni. Tudásunkat, lelki
egészségünket a különböző tanfolyamokon, a rekreálódást segítő rendezvényeinken folyamatosan
karban tartjuk. Mindennapi munkánk során takarékosságra törekszünk. Épületeinket és a
munkánkhoz szükséges tárgyi eszközeinket folyamatosan karban tartjuk, apránként felújítjuk,
kicseréljük, pótoljuk.
4. A negatív hatású események kibontakozását igyekszünk megelőzni, meggátolni. Törekszünk arra,
hogy szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsuk az igénybe vevőknek.
Törekszünk továbbá arra, hogy szociális szolgáltatásaink működtetése - a jogszabályi kereteken
belül - a lehető legkisebb költséggel tudjon megvalósulni.
Összegzésképpen elmondható, hogy intézményünk 2015.évben is az eddig megszokott takarékos
gazdálkodását folytatta. Szakmai munkánkkal az igénylők nagy többsége elégedett, ami az igénylők
számának növekedésében is kifejeződik. Szakmai munkánkat mindenkor a segítségre szorulónak
biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott munkavégzés jellemzi. A társult településeken élők is ismerik
az intézmény szerteágazó tevékenységét, és szükség esetén igénybe is veszik az aktuálisan segítséget
nyújtó ellátási formát.
Intézményünk integrált szervezete minden lehetőséget magában hordoz arra, hogy a szociális
problémával küszködő egyén vagy család mindenkor a neki legmegfelelőbb segítségben részesüljön.
A szakmai beszámolót készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető
30

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évi munkaterve
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Benéné Szerető Hajnalka a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetője elkészítette az intézmény 2016. évre
szóló munkatervét, mely az előterjesztést mellékletében olvasható.
A munkaterv részletesen tartalmazza a stratégiai célokat, a szakmai programookat ezen belül a művészeti
területeket, közösségi programokat, nagyrendezvényeket, ünnepeket, majd a szakmai szolgáltatásokat, térségi
szerepkör, partnerség, szervezetfejlesztés, kommunikáció, marketing területeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évi munkaterve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016.
évre szóló munkatervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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I. BEVEZETÉS
„A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel, az emberek tanultságával,
szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan
puszta lehetőség marad.” (Ernst F. Schumacher)

Vezetői pályázatomban is hangsúlyoztam, hogy a Kállai Ferenc Kulturális Központ feladata
a (helyi) társadalmi állapotok javítása az egyéni kulcskompetenciák és a kisközösségek
tevékenységének fejlesztése. Minden intézménynek meg kell határoznia, hogy a város
mindennapi életét mennyiben és milyen formában hassa át a fent említett eszmerendszer,
napi szinten hogyan realizálhatók kulturális értékeink.
Bár a 2015-ös év is több szempontból mérföldkőnek számított intézmény életében, ez
legalább annyira igaz lesz a 2016-os évre. Vezetőként az elképzelésem az volt, hogy az első
félévet a szakmai munka alapos megismerésére fordítsam, ezt követően pedig
megfogalmazzam stratégiai céljainkat, majd azok elérése érdekében kialakítsuk
álláspontunkat a szükséges fejlesztésekről, megkezdjük a szervezeti átalakítást. A gyakorlati
működésének kidolgozása vár ránk 2016-ban, természetesen úgy, hogy az intézmény
működése nemcsak, hogy zavartalan legyen, de lehetőség szerint javuljon hatékonysága,
eredményessége, sőt, új területeken is megjelenjünk programokkal, szolgáltatásokkal.
Szakítani kívánok azzal a szokásos megközelítéssel, mi szerint ezek a dokumentumok
javarészt az évben tervezett rendezvények felsorolásából állnak. A munkatervben elsősorban
az intézményre váró nagyobb feladatokat és természetesen a tervezett programokat.
II. STRATÉGIAI CÉLOK
A Kállai Ferenc Kulturális Központ részben folytatja az előző évek munkáját, részben új
telephelyekkel és tevékenységi körrel bővült. Fejlesztésekre van szükség arra, hogy az
intézmény a jövőben olyan munkát folytasson, amely az egyének és közösségek legteljesebb
körű fejlődéséhez járulhat hozzá. Amennyiben a Kossuth utcai épületben kerül elhelyezésre
az alapfokú művészeti iskola is, olyan multifunkcionális közösségi szolgáltató terek
kialakítása szükséges, amelyek a közösségi együttlétektől a legmagasabb színvonalú
rendezvényekig képesek ellátni a várost és a térségét a szolgáltatások minél szélesebb
körével.
Szakmai szempontból a fejlesztések legfontosabb célja, hogy az intézmény képes legyen a
helyi társadalom önszerveződésének támogatására; formális, non-formális és informális
képzések lebonyolítására; szociális és egyéb egészségvédelmi programok befogadására;
erősödjön élményfunkciója; területi közművelődési szolgáltatásokat nyújtson; részt vegyen a
város egységes arculatának kialakításában valamint a turisztikai vonzerőt jelentő regionális
rendezvények szervezésében.
A kulturális központ feladata, hogy Gyomaendrőd és a környékbeli települések teljes
lakossága számára a fogyasztásorientált életvitellel szemben olyan szerethető alternatívát
kínáljon, amely
· hozzájárul kulcskompetenciáik fejlesztéséhez,
· segíti a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést,
közösségfejlesztést,
· lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadidő hasznos eltöltésére.
3

A munkatervben 2016-ban a következő stratégiai célterületeket határozom meg, amelyek
mentén szakmai munkánkat folytatnunk kell (a sorrend nem jelent rangsort)
1. Kulcskompetenciák fejlesztése
– a személyiségbe szervesen beépülő, készségszintű kompetencia javítja az egyén élete
esélyeit, foglalkoztathatóságát, hozzájárul az életben való boldoguláshoz
– a szakmai programot olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, amelyek érdemben
képesek hozzájárulni a résztvevők fejlődéséhez az ismeretek, készségek és attitűdök szintjén
– 2016. szeptembertől valamennyi programunk esetében meg kell határozni azt, hogy mely
kompetenciák fejlesztéséhez járul hozzá (az ezt követő években pedig ki kell dolgozni a
változás mérésének módszerét és utat jelent a minőségbiztosítási rendszer életbe
léptetéséhez.)
Indikátorok:
· nyilvántartásunkban a kulcskompetenciákkal kapcsolatos adatok rögzítése
· év végén kimutatás készítése ezen adatokról
2. Közösségfejlesztés
– a Kállai Ferenc Kulturális Központ működését az azt használó közösségek érdemben
véleményezhessék, a megfogalmazott javaslatokat lehetőség szerint ültessük a gyakorlatba,
ezért működtetni fogjuk ezen szervezetek formális képviseletét,
– meg kell kezdeni annak a szakmai koncepciónak a kidolgozását, amellyel az intézmény a
következő években képes lesz arra, hogy felismerje, és szakértői tevékenységével támogassa
a helyi közösségek kezdeményezéseit, újszerű ötletekkel színesítsék a város kulturális életét.
Indikátorok:
· civil fórum ülései (1 alkalom)
· szakmai koncepció vázlata
· az intézmény által létrehozott új szervezetek száma
· közösségi rendezvények látogatóinak emelkedése 2015-höz képest,
3. Szabadidő, rekreáció biztosítása
– az intézmény biztosítsa a hasznos és tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségét, segítse a
tudatos választást és a tájékozódást,
–a Körös Látogatóközpont váljon közösségi színtérré,
– a turisztikai projekt elemek széleskörű megismertetése nemcsak a helyi és környékbeli
lakosság számára, de vonzó turisztikai célpont lehetőségét kínálja más településekről
érkezőknek.
Indikátorok:
· élmény funkcióhoz kapcsolódó rendezvények látogatóinak emelkedése 2015-höz képest.
4. Ágazati és intézményi együttműködés
– az intézmény részt vesz szakmai és szakmák közötti hálózatokban
– térségi szerepkör: kiépítjük a többi térségi kulturális, sport és turisztikai szereplőkkel a
folyamatos és hatékony együttműködést.
– 2016-ban célunk legalább 1-2 szervezettel hosszú távú stratégiai megállapodás megkötése
Indikátorok:
· szakmai konferenciákon való intézményi jelenlét (2-3 alkalom)
· szakmai szereplőkkel való egyeztetések száma (5-10 alkalom)
· szakmai tapasztalatcserék száma (2 alkalom)
· stratégiai megállapodások száma (1 db)
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5. Esélyegyenlőség biztosítása
– a programokhoz, az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
– az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvények szervezése, közreműködés más
szervezetek által bonyolított esélyegyenlőségi programokban.
– a lehető legteljesebb fizikai, érzékszervi akadálymentesítéssel kapcsolatos egyeztetések
megkezdése, lehetőség szerint megállapodások megkötése szakmai szervezetekkel. A Körös
Látogatóközpont erre különösen jó lehetőséget kínál.
Indikátorok:
· rendezvények száma a 2015-ös szinthez képest bővülő tendencia
· egyeztetések, megállapodások száma
6. Turisztika
A kulturális turizmus, kulturális utak kialakítása, fejlesztése, hagyományos és hagyományt
teremtő programok szervezése, szakmai napok, amelynek során együttműködésben a
városban működő gazdasági egységekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, a meglévő
kapcsolataival, egy-egy projekt keretében többet hozhat mint eddig.

III. SZAKMAI PROGRAM
MŰVÉSZETI TERÜLETEK
1. Komolyzene
február
április

Ifjúsági Hangverseny 2.
A Filharmóniával közös
bérletsorozat
Ifjúsági Hangverseny 3.
A Filharmóniával közös
bérletsorozat

június 23.
Varázsoljunk Zenét
október,
Ifjúsági hangversenyek és
január,
2017.márc. bérletek
3-10 éves korosztálynak
október 1. A Zene Világnapja

Debreceni Kodály Kórus
hangversenye

KFKK színházterem
KFKK színházterem

Békéscsabai Bartók Béla
kórus hangversenye
három előadásból álló
bérletsorozat, egy őszi, egy
téli és egy tavaszi dátummal

A város több pontján
szólaltatnánk meg
különböző műfajú
együtteseket komoly és
könnyűzene területéről,
este ünnepi hangverseny a
Járási Hiv. dísztermében
interaktívvá tehető, ha az
iskolák is vállalkoznak a
közös éneklésre is módot
lehetne teremteni a
Szabadság téren

Vízi színpad
Körös látogatóközpont

Körös Látogatóközpont –
Óvodák –Gyermek
zenésműsor
Kultúrház udvara –
néptáncosok (népzene)
Víziszínpad – Művészeti
isk. (hangszeres)
Szabadság tér Kis Bálint
Ált. Isk. (könnyűzenei
bemutató)
este: Járási Hivatal
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus

5

2. Színház
február
február

Cirkuszi előadás
Gyermekszínházi előadás

április
14-15.
április
május
július

Országos Diákszínjátszó
Találkozó

július
okt.janmárc.
szept.nov
nov.

Gyermek előadás
Gyermek színház
(bérlet 3 ea.)

dec.

Mikulásváró
gyermekkoncert

Gyermek előadás
Gyermek előadás
Bábszínház

felnőtt színházi pódium
előadás
zenés gyermekszínház

Mandula Színház 2 ea.
(de. óvodások,
du.kisiskolások)
Komédiás Körrel közös rend.
Pom-pom Együttes

Zenés, báb ill. színházi ea.

KFKK színházterem
KFKK színházterem
KFKK színházterem
szabadtér
Körös Látogatóközpont
Vízi színpad

Cibere Gyermeknap
KFKK színházterem
KFKK színházterem

Bíró Eszter: Állati zenés
ABC

KFKK színházterem
Körös Látogatóközpont

3. Tánc, irodalom, pódiumestek, vízi színpadi bemutatók, koncertek
február
március

április 22.
április 28.
április 29.
május-aug.
végéig
minden
csütörtökön
október

Smink nélkül – sorozat
évente 3-4 alkalom

Néptánc
Vízi színpadi évadnyitó
Tánc Világnapja
Gyomaendrőd Szeretlek!

KFKK színházterem
Körös Látogatóközpont

Szórakoztató koraesti
beszélgetős műsor a
megyéből
elszármazott ill. megyénkhez
valamilyen okból kapcsolódó
országos hírű művészekkel,
vendégek felsorakoztatásával
Körösmenti Néptáncegyüttes
Molnár Tamás és együttese
Kavalkád- fáklyás és
lampionos felvonulás
Bemutatók, koncertek,

Vízi színpad

Kállai emléknap

KFKK

Vízi színpad
Vízi színpad
Színpad és Holtág

Nyári esték
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4. Kiállítások
február

március
április
tervezés alatt
május - tól
folyamatosan
nem releváns Gyomaendrődi
arcvonások

Bácsfalvi Zoltán
festménykiállítása
hulladékgazdálkodásóvodások
Mézeskalács bemutató
Az Év Természetfotói kiállítás
Békési Fotóklub kiállítása

Kreatív hobby kiállítások

KFKK - klubszoba
Körös Látogatóközpont
Körös Látogatóközpont
KFKK - klubszoba
Körös Látogatóközpont

Gyomaendrődi amatőr
alkotók bemutatói

5. Film – Vízi Mozi
május végeszept. eleje Előadások szervezés alatt
pénteki
napok

vízi színpad

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK – ÖNMŰVELŐDŐ CSOPORTOK, SZAKKÖRÖK,
KLUBOK
1. Családi programok
1848-49-es
Forradalomra
emlékezünk.
március 25 Családi matiné,
március

márciusjúnius
Április
Május

10 hét 10 technika

A tiszta városért
Virágos
Gyomaendrődért
Jún.-szept. Igény szerint
Szezonnyitó családi
Június
nap a Liget Fürdővel
Augusztus Rió- Olimpiai
szurkolói klub
5-21.
Szept. vége Szent Mihály Nap
december

Karácsonyi Vásár

Márciusi ünnepi játszóház

Körös Látogatóközpont

Húsvétváró,
tojásfestő
Játszóházi délutánok

Körös Látogatóközpont

Tavaszi Nagytakarítás
Virágvásár

Városi közterületek
Körös Látogatóközpont

Esküvők lebonyolítása
Szórakoztató programok

Vízi színpad
Liget Fürdő

Körös Látogatóközpont

Körös Látogatóközpont
Közös rendezvény a Szent
Antal Népházzal
Karácsonyi Játszóház,
betlehemes műsorral,
Mikulás futás
du. Diótörő- bábelőadás

Körös Látogatóközpont
Körös Látogatóközpont
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2. Ismeretterjesztés, ifjúság
március
március21.június 20.
ápr. május
aug.-szept.

Madarak és fák napja
„Éljünk egészségesen!

április

Föld Fordulás Ovi

május

Rendhagyó biológia
órák
(Ifjúsági Iroda
programja)

Nyár

Július- aug.

Kerékpárral
Gyomaendrőd körül

Kilátói programok

Szeptember Gasztro-Hamm

október

Japán nap, Sárkánynap

október

Galambkiállítás

november

Egészség-hét

Körös Látogatóközpont

13 alk. programsorozat az
egészséges életmódról
Természetjáró szakkör
általános iskolásoknak,
hajókirándulás
Játékos akadályverseny
óvodás csoportok számára
Filmvetítés+ játékos
mozikvíz
Grund (Biliárd-, csocsó,
pingpong versenyek) ,
"Folytassa…" Drámajátékok,
improvizációs
gyakorlatok,
Őszinte szó
(Mentálhigiénés
Műhely),
túravezetés
Ismertető a Békés Megyei
Népi ételekről, kóstolóval
(kalács,kelt tészta, kolbász, pálinka) Utána
ÍzPróba vetélkedő –
mondd meg mit ettél, ittál
kiállítás, origami

prevenciós
ismeretterjesztő
előadások, foglalkoztatók

Körös
Látogatóközpont

Erzsébet Liget
Körös
Látogatóközpont
Körös
Látogatóközpont

Erzsébet Liget
Körös
Látogatóközpont

Körös
Látogatóközpont
Körös
Látogatóközpont
Körös
Látogatóközpont

3. Táborok
Június 20július
végéig
Július

Szünidö-dö Nyári tábor
Kreatív és élményszerző
nyári foglalkozások
kicsiknek
Igény esetén
Kalandozások
Gyomaendrődön környezetvédelmi vagy
más tematikus szaktábor
nagyobbaknak

hétfőtől – péntekeig
reggel 8-16 óráig

Körös Látogatóközpont

Körös Látogatóközpont
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4. Jelenleg működő állandó csoportok, civil szervezetek



















Aerobic (hetente kétszer)
Kung-Fu csoport (egyeztetett időpontban)
Dr. Tóth Elek Nyugdíjas Kertbarát Kör (havonta)
Galaktika Baráti Kör (havonta)
Nyugdíjas Gyomai Nőklub (kéthetente)
Kner TSE (egyeztetett időpontban)
Komédiás Kör (egyeztetett időpontban)
Körösmenti Táncegyüttes (hetente kétszer)
Őszidő Nyugdíjas Klub (hetente)
Rumba TSE (hetente kétszer)
Tupper Klub (havonta)
Kállai Ferenc Alapfokú Műv.okt. Int. Néptánc tanszaka (–naponta iskolai időben)
Zumba (hetente egyszer)
Modern tánc (hetente egyszer)
Baba-mama klub (havonta kétszer)
Kézimunka kör (kéthetente egyszer)
Kis Bálint Ált. Isk. tornaklub (hetente egyszer)
Egészséges életmódklub (Körös Látogatóközpontban hetente egyszer)

NAGYRENDEZVÉNYEK - Nemzeti ünnepek, ünnepek
március 15
április 29május 1.
május 29
május 29.
Aug. 13.
Aug. 20.
október
23.
Nov.27dec.18

Nemzeti ünnep
Sajt- és Túrófesztivál

Hősök tere

Hősök Napja
Gyermeknap a Ligetfürdőben
Nemzetközi Halfőző Verseny
Államalapítás Ünnep
1956-os Forradalom és
Szabadságharc 60. évf.
Adventi gyertyagyújtás

Hősök tere
Endrődi Népliget
Hősök tere
Szabadság tér
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IV. SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR
Az intézmény igyekszik az élmény-funkció és a helyi közösségek segítése mellett szakmai
szolgáltató funkciót is ellátni.
A koncepcionális célok haszna intézményünk esetében abban fogható meg, hogy a térségi
feladatellátókon keresztül a térség lakosságát is eredményesebben el tudjuk érni.
Ez irányú munkánkat az alábbi tevékenységekkel fogjuk 2016-ban megvalósítani:
május ill.
október

nem
releváns

Térségi
közművelődési
intézmények
látogatása
2 alk. (Mezőberény,
Dévaványa)
Szakmai
tapasztalatcsere

Térségi közművelődési intézményekkel
kapcsolatfelvétel
közös pontok és nehézségek felderítése érdekében.
Cél egy közös közművelődési koncepció felállítása
amelyre programok,együttműködések épülnek
Szakmai kollégák részvétele szakmai konferenciákon,
jó gyakorlatok megismerése.

V. PARTNERSÉG
Színvonalas szakmai munka a gazdasági élet, a kulturális élet – a közélet minden területén
csak elkötelezett és kölcsönösségen alapuló partnerségi együttműködésekkel lehetséges.
Az együttműködő szervezetek különböző forrásaikat és szakmai tudásukat hozzák a
partnerségbe, így sokkal eredményesebben valósíthatóak meg a közös célok.
Az alábbi partneri területeken keresünk olyan szervezeteket, amelyekkel formalizált, hosszú
távú partneri együttműködést alakítunk ki, kötünk stratégiai megállapodást:
– megkezdjük az intézménybe bejegyzett vagy ott tevékenykedő jogi személyiségű vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező partner szervezetek részvételével rendszeres, a
működési szabályzatba épített fórum működtetését.
– a gyomaendrődi oktatási intézmények fenntartójával, iskola vezetésével egyeztetést –
kezdeményezünk a hosszú távú érdemi együttműködés kereteinek megfogalmazására.
– fenntartjuk és újra megállapodást kötünk a középiskolások közérdekű önkéntes
tevékenységével kapcsolatosan.
– a Város fenntartásában működő kulturális intézményekkel és a kulturális területet is érintő
tevékenységet folytató szervezetekkel a fenntartó közreműködésével szeretnék egy
rendszeres egyeztető fórumot életre hívni, ahol összehangoljuk terveinket, elképzeléseinket,
elkerülve ezzel a párhuzamosságokat.
VI. KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING
A kulturális marketing sokkal több, mint egy eszközrendszer. Az inkább egyfajta
szemléletmód és magatartásforma, értékrend, szellemiség és elkötelezettség, amely kiterjed
a szervezet minden szereplőjére. Eleme a sokoldalú promóciós és propaganda tevékenység,
de nem azonos csupán azzal.
Az intézmény kommunikációs tevékenysége olyan hangsúlyos terület, amely miatt
közvetlenül az igazgató alá tartozik.
Az intézmény legfontosabb kommunikációs feladatai 2016-ban:
· a kommunikációval kapcsolatos eljárásrend kidolgozása, az intézmény teljes belső- és
külső kommunikációjának egységes kezelése
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· a közművelődési szakemberekkel együttműködve az egyes rendezvényekhez tartozó
kommunikációs eszközök meghatározása és a célközönség pontos megfogalmazása
· az online kommunikáció további fejlesztése, elemzések és kimutatások készítése
· a közösségi oldalak intenzív és folyamatos alkalmazása, a szakalkalmazottak bevonása
ebbe a kommunikációs csatornába, egységes eljárásrend kidolgozása.
· a sajtókapcsolatok fejlesztése (sajtónyilatkozatok szervezése, sajtótájékoztatók szervezése,
sajtóbeszélgetések szervezése)
· a Gyomaendrődi Hírmondó kiadói tevékenységének ellátása.

Gyomaendrőd, 2016. március 09.

Benéné Szerető Hajnalka
intézményvezető
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi tevékenységéről
Kocsisné Takács Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete beszámolási kötelezettséget írt elő a Városi Egészségügyi Intézmény
számára, melyet minden évben a márciusi testületi ülésre készít el az intézmény vezetője. Az intézmény élén történt
személyi változás miatt a beszámolót a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője készítette el a 2015. évben
lekönyvelt-, és a rendelkezésre álló intézményi adatok alapján.
A Képviselő-testület 535/2010. ( XII.23. ) Gye.Kt. határozatában meghatározta a beszámoló tartalmi elemeit, melyre
tekintettel készült el az intézmény beszámolója.( A beszámoló nem tartalmazza a fenntartó által meghatározott
szempontrendszer 7. és 8. pontjait. )
A Képviselő-testület az alábbi szempontokat határozta meg:
1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1. A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat, iskolaés ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében kiemelve az adott évben bekövetkezett
változásokat és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
2.3. A szakrendelések teljesítmény vizsgálata
2.4. Pénzmaradvány felhasználás
3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva, az egészségügyi gondnoksághoz tartozó
alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség bemutatása, közalkalmazotti, közreműködői,
szabadfoglalkozású státuszok megnevezése, óraszámok megjelölésével
4. Megvalósult fejlesztések
5. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzése
6. Benyújtott pályázatok
7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
8. Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel."
A beszámoló, valamint a közalkalmazottak és a szakmai vezető testület elnökének véleménye az előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi tevékenységéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása

1.

Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása
a 2015.01.01. - 12.31-ig terjedő időszakban:
adatok: eFt.
Kiadási kategória

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

75.751

74.934

71.489

Munkaadót terhelő járulékok

23.710

23.489

19.900

Dologi kiadások

76.418

95.381

84.125

0

3.828

1.703

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

162.534

168.675

168.675

Intézményi saját bevételek

9.328

10.339

10.339

Előző évi pénzmaradvány

0

15.658

15.658

4.017

2.960

2.960

Intézményi beruházási kiadások
Bevételi kategória
OEP-től átvett működési célú

Teljesítés

pénzeszköz

igénybevétele
Önkormányzati működési célú
támogatás
KIADÁSOK
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok
A 2015. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő
volt. Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően
történt, figyelembe véve az év elején esedékes soros lépéseket.
Három dolgozónk részére fizettünk ki jubileumi jutalmat 2.359 eFt. összegben.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése az évközi személyi
változások miatt elmaradt a módosított előirányzat összegétől.

3

Dologi kiadások

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására.



Készletbeszerzésekre

gyógyszer,

irodaszer,

festékpatron,

szakmai

anyag,

számítástechnikai alkatrész ): 5.969 eFt-ot költöttünk.


Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti díjak,
gázenergia, villamosenergia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási költségek, egyéb
üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak ); a szolgáltatások
költségkategórián belül, mintegy 81 % a vásárolt közszolgáltatások értéke ( 54.185
eFt. ), amely a vállalkozó orvosokkal és háziorvosokkal, valamint a fogorvossal
fennálló szerződések teljesítését biztosítja. Szolgáltatásokra 64.932 eFt-ot fizettünk ki.
Az alábbi diagram az intézmény kiadási kategóriáit mutatja be:

1703; 1%

71489; 40%
84125; 48%

19900; 11%

Személyi juttatások

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

Beruházi kiadások
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BEVÉTELEK
Működési célú támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól
Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet finanszírozási szabályai
szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit.
A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2015. évre realizálódott bevételeinket:
adatok: eFt-ban
Megnevezés

2014.12.31-ig

2015.12.31-ig

Változás ( % )

realizálódott

realizálódott

2014. = 100 %

bevétel

bevétel

(OEP

(OEP

visszaigazolás

visszaigazolás

alapján)

alapján)

Háziorvosi szolgálat

18.217

19.538

107

Iskola egészségügyi

1.238

1.186

96

Védőnői szolgálat

22.943

23.646

103

Járóbeteg szakellátás

116.869

122.311

105

Fogorvosi alapellátás

0

1.994

-

159.267

168.675

106

ellátás

Összesen

A feltüntetett adatokból kitűnik, hogy a háziorvosi szolgálatnál, a védőnői alapellátásnál és a
járóbeteg szakellátás esetében az OEP finanszírozás emelkedett az előző évhez képest. Az
intézmény működtetésében lévő két háziorvosi körzet esetében az állam, praxisonként
havonta 130 eFt-tal járul hozzá a rezsidíjakhoz. Ennek a plusz 130 eFt.-os finanszírozás
emelkedésnek köszönhető a pozitív változás.
A járóbeteg szakellátás tekintetében az 5 %-os emelkedés az év végén kiosztott
„kasszamaradványnak”tudható be. Az intézmény 5.488 eFt. plusz bevételhez jutott.
Az intézmény rendelkezésére bocsátott teljesítmény volumen korlát ( a továbbiakban TVK )
keret az elmúlt két-három évben is kevésnek bizonyult. A szakrendelések zökkenőmentes
működése, a várólisták csökkentése és a betegek ellátásának érdekében nem korlátozzuk a
szakrendelések teljesítményét.
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A következő táblázatban feltüntetett adatok szerint 13.602.673 pontértékkel lépjük túl a TVK
keretünket, amit az OEP csökkentett mértékben-, vagy egyáltalán nem finanszíroz.

Előírt TVK. (pont)

Teljesített TVK.
(pont )

Eltérés

2014.11.

5522197

6936086

1413889

2014.12.

5522197

4615530

-906667

2015.01.

5522197

7356153

1833956

2015.02.

5522197

6889215

1367018

2015.03.

5522197

7583671

2061474

2015.04.

5522197

7148772

1626575

2015.05.

5522197

5837818

315621

2015.06.

5522197

7714174

2191977

2015.07.

5522197

5861106

338909

2015.08.

5522197

4884948

-637249

2015.09.

5522197

7811036

2288839

2015.10.

5522197

7230528

1708331

Összesen

66266364

79869037

13602673

Időszak

Két hónapot kivéve ( 2014. december és 2015. augusztus ) túlteljesítettük a TVK keretünket.
Az említett két időszakban két-két hétig az intézet zárva volt az egységes szabadságolás miatt.
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A diagram az intézet TVK keretének az alakulását mutatja be:

8000000
7500000
7000000
6500000
6000000
5500000

Előírt TVK. (pont)
Teljesített TVK. (pont )

5000000
4500000
4000000

Intézményi saját bevételek


Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által
kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 825 eFt.
teljesítés jelentkezett.



Bérleti díj bevételeink forrása: ( 366 eFt. )
a Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések
alapján, a Kígyós-Vitál Kft. foglalkozás-egészségügyi ellátás; a Príma-Protetika Kft.
méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.



Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként
(2.793 eFt.) szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben
működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám )
továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek.
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Önkormányzati működési támogatás
A 2015. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata, mely KT.
határozathoz kapcsolódik 4.017.000 Ft.
Az előirányzat tervek részletesen:
Védőnői-,iskola eü. ellátás kassza, hiányának finanszírozása:

3.517.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:

500.000 Ft.

Összesen:

4.017.000 Ft.

A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 2.960.013 Ft. volt, amely az
alábbi tételekből tevődik össze:
Kompenzáció ( törvényi előírás a bérek kiegészítésére):

1.589.024 Ft. Tulajdonosi

karbantartási munkálatok költségei:

Ft.

finanszírozása:

2.

480.987

Védőnői

kassza

890.002 Ft.

Szolgáltatás, gazdálkodás

2.1.

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

A Városi Egészségügyi Intézménynél a 2015-ös év a változások éve volt.

Az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10 §. (4) bekezdése értelmében az év elején
az intézmény gazdasági szervezete megszűnt. A pénzügyi és számviteli feladatokat a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal vette át. Az átszervezés nem járt munkaerő
elbocsátással, mert az intézmény gazdasági vezetőjét a hivatal vette át, az intézménynél
pénzügyi feladatokat ellátó munkatársakat pedig a belső átszervezésnek köszönhetően lehetett
továbbfoglalkoztatni.
Több szakrendelésen volt személyi változás. A sebészetről és a belgyógyászatról is nyugdíjba
vonult egy-egy kollégánk. Új orvosok jöttek a bőrgyógyászatra, reumatológiára és a
pszichiátriára is.
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A Városi Egészségügyi Intézmény alapítói okirata a 2015-ös évben két alkalommal került
módosításra jogszabályi változás miatt.
Szervezeti és működési szabályzatunk 2014. december 1. napjától hatályos, módosítására az
elmúlt évben nem került sor.
Az intézet életében bekövetkezett szervezeti változások, amelyekhez képviselő-testületi
határozat kapcsolódik:
A 395/2014. (VIII. 28.) határozatban a Képviselő-testület az alábbiakról döntött:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasította a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy 4. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa,
továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre 2015. február 1jétől működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára, valamint a feladat-ellátása
érdekében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 4. számú felnőtt
háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2015. február 1-jétől finanszírozási szerződést
kössön: az eddigi gyakorlatnak megfelelően a feladatellátást helyettesítéssel fogjuk
biztosítani. A helyettesítést ellátó orvos dr. Katona Piroska.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 22/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi
Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató
főorvos), hogy az 1. számú fogorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá,
hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre 2015. július 1-jétől
működtetési engedély kiadását kérje az intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy a feladat-ellátása érdekében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a
Gyomaendrőd 1. számú fogorvosi körzetben a feladatok ellátására 2015. július 1-jétől
finanszírozási szerződést kössön.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 23/2015.(I.29.) Gye. Kt. határozata:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy a fogorvosi körzet működtetésének lehetőségeit vizsgálja meg, az
alternatívák kidolgozásánál új berendezési tárgyak és eszközök beszerzésével számoljon,
majd azt döntéshozatal céljából terjessze be a Képviselő-testület 2015. márciusi testületi
ülésére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 85/2015.(II.25.) Gye. Kt. határozata:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 9.§ 10.§ (4a) továbbá a 111.§ (27) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási feladatainak ellátására 2015.
április 1-től a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt bízza meg.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 152/2015.(III.26.) Gye. Kt. határozata:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú fogorvosi körzet
működtetésével megbízott Városi Egészségügyi Intézmény javaslatát elfogadja, tudomásul
veszi, hogy 2015. július 1. napjával Dr. Török Anna a jelenlegi asszisztensével, saját
rendelőjében, berendezéseivel látja el az 1. számú fogorvosi körzet helyettesítését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy a helyettesítéssel kapcsolatos okiratokat készítse el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelő és berendezések bérletére 6
hónapra 100.000,-Ft összeget biztosít Dr. Török Anna fogorvos részére a Bursa Hungarica
maradvány összegének terhére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 384/2015. (VII.8.) Gye. Kt. határozata:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Dévaványa Város
Önkormányzat kérésének, támogatja, hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi
Intézmény

Dévaványán

telephelyet

létesítsen

három

szakrendelés

-

szemészeti,

bőrgyógyászati és fül-orr-gégegyógyászati – ellátására.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 385/2015. (VII.8.) Gye. Kt. határozata:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja a laboratórium
működésének további vizsgálatát, a szolgáltatás várólista időtartamának csökkentését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert és
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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 be a Képviselőtestület augusztusi ülésére.

2.2.

Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás,

védőnői szolgálat, iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése
körében kiemelve az adott évben bekövetkezett változásokat és annak költségvetési és
finanszírozási hatásait

Egészségügyi szakellátás és gondozás
A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be:

Szakma megnevezése

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Bőr-és nemibeteg-ellátás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Fizioterápia-gyógytorna

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

Fül - orr-gégegyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Laboratóriumi diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Neurológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Sebészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Szemészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Nőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Nőgyógyászati ultrahang-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Ortopédia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Pszichiátria

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

diagnosztika

Reumatológia
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Tüdőgondozás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Ultrahang-diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Urológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa,
Hunya, Csárdaszállás pácienseinek járóbeteg szakorvosi ellátása, gondozása.
Intézetünk az – önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében
Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúságiegészségügyi ellátást, fogorvosi alapellátást és háziorvosi praxisokat működtet.
Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el:
belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat,
laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet,
nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria, reumatológia,
tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahang diagnosztika, urológia.

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
( Forrás: Önkormányzatok 2015.01.01-i adatai )
Gyomaendrőd város lakosságszáma:

13.950

Dévaványa:

7.837

Hunya:

657

Csárdaszállás:

436

Összesen:

22.880 fő ellátásáért felel a

szakrendelő.
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A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása
Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák
Szakma megnevezése

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

16

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

diagnosztika

5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

ultrahangdiagnosztika

2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

287

80

Általános laboratóriumi

Nőgyógyászati
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A szakrendeléseket ellátó orvosok és asszisztensek bemutatása
Szakrendelés

Orvos neve

Foglalkoztatási

Asszisztencia

jogviszony
Belgyógyászat
Sebészet

Dr. Szabó Dániel

Dr. Bahl Attila

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 38

heti 38 órában

órában

Személyes

1 fő közalk. heti 25

közreműködői

órában,

szerződéssel, heti
25 óra rendelési
Dr. Fabó János

idővel
2015.01.31-ig.

Nőgyógyászat,

Dr. Tóth Attila

nőgyógyászati UH.
Fül-orr-

Dr. Halmai Zoltán

gégegyógyászat

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 36

heti 36 órában

órában

Közreműködői

1 fő közalk., heti 8

szerződéssel, heti

órában

20 óra rendelési

1 fő heti 12 órában

idővel

közalk. munkaidőn
túl

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Megbízási

1 fő közalk. heti 22

szerződéssel, heti

órában

22 óra rendelési
idővel
Bőrgyógyászat

Dr. Bónis Béla

Személyes

1 fő közalk. heti 10

közreműködői

órában,

szerződéssel, heti

Neurológia
Ortopédia

Dr. Miskolczy

10 órában

Zsuzsanna

2015.04.31.-ig

Dr. Torma Éva*

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 20

heti 20 órában

órában

Személyes

1 fő közalk. heti 8

közreműködői

órában

Dr. Zahorán János

szerződéssel, heti
8 óra rendelési
14

idővel
Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Személyes

1 fő közalk. heti 10

közreműködői

órában,

szerződéssel, heti

munkaidőn túl

5

órában

15 óra rendelési
idővel
Reumatológia

Dr. Csernus Zoltán

Személyes

1 fő közalk. heti 8

közreműködői

órában,

szerződéssel, heti
8 óra rendelési
idővel
Dr. Nyeste Mónika

2015.10.012016.01.31.-ig

Pszichiátria

Dr. Juhász Éva

Személyes

1 fő közalk. heti 10

közreműködői

órában, 1 fő heti 2

szerződéssel, heti

órában

12 óra rendelési

munkaidőn túl

közalk.

idővel
Tüdőgyógyászat,

Tüdőgondozás

Dr. Felber Magdolna

2015.09.30.-ig

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási

1 fő közalk. heti 12

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 8

20 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

szerződéssel, heti

órában,

Dr. Szabó Ibolya

közalk.

10 óra rendelési
idővel
Röntgen- és

Dr. Bakócz József*

ultrahangdiagnosztika
Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné *

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 30

heti 30 órában

órában

Közalkalmazott

( Heti 10 óra nem

heti 15 órában

szakorvosi rendelési
idővel, heti 15 óra
adminisztrációs
feladattal )
15

Fizioterápia
Gyógytorna

Mészárosné Faragó

Közalkalmazott

Ágnes

heti 30 órában

Kugyela Mária

Közalkalmazott,
heti 40 órában
Közalkalmazott

Botos Zsanett

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

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

Betegfogadási lista alapján
a várakozási idő
( naptári nap )
Szakrendelés

Óraszám

( 2015. év átlagában )

Általános belgyógyászat

38

12

Általános sebészet

25

0

34

0

gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-

10

Általános szülészetnőgyógyászat
Általános fül-orr-

16

ellátás

7

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

46

Urológia

15

6

Reumatológia

16

0

Pszichiátria

12

10

Tüdőgyógyászat

20

8

Általános laboratóriumi

5

diagnosztika

10

16

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

50

ultrahangdiagnosztika

2

0

Fizioterápia

30

0

Gyógytorna

40

0

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

287

-

Nőgyógyászati

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

Védőnői szolgálat

Telephelyek:

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

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


a nővédelem,



a várandós anyák gondozása,



a gyermekágyas anyák gondozása,



0-7 éves korú gyermekek gondozása,



a tanköteles gyermekek gondozása,



családgondozás.

A védőnők szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet illetékes
vezető védőnője látja el.

Iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás

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

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az iskola- és ifjúság
egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi
fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok
előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus
betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés
ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.
Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde,
dr. Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.
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Háziorvosi szolgálat
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi
vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be

Körzet száma

Háziorvos neve

Lejelentett
kártyaszám
( fő )

1-es számú háziorvosi

Dr. Macsári Judit

1.839

Dr. Schóber Ottó

1.770

4-es számú háziorvosi

Dr. Darvas Tamás

1.320

körzet

2015.02.01-től Dr. Katona Piroska

helyettesítéssel ellátva

helyettesítő háziorvos

5-ös számú háziorvosi

Dr. Kolozsvári Árpád

1.565

Dr. Petrikó Attila

1.359

Dr. Petrikó Attila

803

Dr. Varga Edit

1.975

körzet
2-es számú háziorvosi
körzet

körzet
6-os számú háziorvosi
körzet
7-es számú háziorvosi
körzet
helyettesítéssel ellátva
8-as számú háziorvosi
körzet
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Gyermekorvosi ellátás


a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,



az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása,



a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,



a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint
megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap
kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és kártyaszámai:


Dr. Fekécs Tünde



Dr. Katona Piroska



Dr. Varga Géza

589 fő
745 fő
732 fő

Fogorvosi ellátás

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:


a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,



a fogászati szűrővizsgálatok végzése,



a góckutatás,



a terhesek fogászati gondozása, és



a sürgősségi ellátás.
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Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működik:


Dr. Békés Annamária



Dr. Török Anna



Dr. Valach Béla, 2015.07.01-től dr. Török Anna helyettesítéssel látja el a körzetet.

két körzet ellátása

Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet.

2.3.

A szakrendelések teljesítmény vizsgálata

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

Intézményi összesített adatok
A járóbeteg szakellátás keretében heti 287 szakorvosi órával és heti 80 nem szakorvosi órával
67.238 esetet láttunk el, a beavatkozások száma 296.799 volt.

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Esetszámok

Beavatkozások
2014.

2015.
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A szakrendelések teljesítmény adatai
A járóbeteg szakrendelések pénzügyi helyzetének bemutatása
( a táblázatban megjelenített működési kiadások tartalmazzák a központi irányítás és
technikai személyzet adott szakfeladatra eső százalékos értékét is )
( a táblázat nem tartalmazza a felhalmozási kiadásokat, valamint az előző évi
pénzmaradvány bevételeit és kiadásait.)
Szakrendelés
Sebészet
Szemészet
Belgyógyászat
Tüdőgyógyászat
Nőgyógyászat
Nőgyógyászati
ultrahang
Pszichiátria
Bőrgyógyászat
Fül-orrgégegyógyászat
Ideggyógyászat
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Tüdőgondozás
Laboratóriumi ellátás
Röntgen
Ultrahang
Fizioterápia
Gyógytorna
Összesen

Működési célú
bevételek
9607500
11195855
10643130
6888578
5878301

Működési célú
kiadások
10289791
10272207
13306098
5350181
11866889

Egyenleg
-682291
923648
-2662968
1538397
-5988588

1950242
4888285
6274371

455564
4135910
5037407

1494678
752375
1236964

8471978
4961509
9098458
2594448
6160127
262118
2346883
6296929
7509220
4887035
12859054
122774021

7316426
7904197
6877014
2881001
5479026
917080
3509566
10670787
1437945
4798456
6992408
119497953

1155552
-2942688
2221444
-286553
681101
-654962
-1162683
-4373858
6071275
88579
5866646
3276068

Az elmúlt évhez viszonyítva a szakrendelések óraszámában – a reumatológiai szakrendelés
kivételével – változás nem következett be. A reumatológia heti óraszáma 20 óráról 16 órára
változott.
A szakrendelések teljesítményét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott – 2014.
évre vonatkozó – országos átlagokkal hasonlítottuk össze, mivel a beszámoló készítésekor
még nem állt rendelkezésre a 2015. évre érvényes adat.
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Belgyógyászat
A belgyógyászati szakrendelésen a heti rendelési idő 38 óra.
Dr. Szabó Dániel a belgyógyász szakorvos, aki a hét minden napján fogadja a pácienseket.
A járóbeteg-intézetek betegforgalmának szakmánkénti összesített adataival
(2014. országos átlag ) összehasonlítva:
egy órára jutó esetszám: 4.498/1.824 = 2,47 eset/óra
országos átlag: 2,56 eset/óra
A szakrendelés egy órára jutó esetszáma 4 %-kal marad el az országos átlagtól.
Sebészet
A sebészeti szakrendelésen Dr. Bahl Attila sebész kolléga rendel.
Egy órára jutó esetszám: 3.481/1.200 = 2,9 eset/óra
Országos átlag: 4,05 eset/óra
A szakrendelés teljesítmény mutatói elmaradnak az országos átlagtól.
Nőgyógyászat
Szakorvos: Dr. Tóth Attila
Egy órára jutó esetszám: 4.170/1.728 = 2,41 eset/óra
Országos átlag: 4,24 eset/óra
A szakrendelés esetszáma elmarad az országos átlagtól.

Fül-orr-gégegyógyászat
Szakorvos: Dr. Halmai Zoltán
A fül-orr-gége szakrendelés heti 20 óra rendelési idővel tevékenykedik.
Egy órára jutó esetszám: 4.829/960 = 5,03 eset/óra
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Országos átlag: 4,20 eset/óra
19 %-os túllépés tapasztalható az országos átlaghoz viszonyítva.
Szemészet
A szakrendelésen Dr. Csillagh Sándor látja el az orvosi tevékenységet.
A heti rendelési idő 22 óra.
Egy órára jutó esetszám: 5.325/1.056 = 5,04 eset/óra
Országos átlag: 3,42 eset/óra
A szakrendelés egy órára jutó esetszáma 47 %-kal lépi túl az országos átlagot.
Bőrgyógyászat
Dr. Miskolczy Zsuzsanna 2015.04.30.-ig és Dr. Bónis Béla 2015.05.20. napjától megbízási
szerződés keretében látja el a szakrendelés feladatait, heti 10 órában.
Egy órára jutó esetszám: 2.255/480 = 4,7 eset/óra
Országos átlag: 4,44 eset/óra
Az országos átlagot 6 %-kal lépik túl az egy órára jutó esetszámok tekintetében.

Neurológia
Szakorvos: Dr. Torma Éva
A szakrendelés heti 20 órában tevékenykedett.
Egy órára jutó esetszám: 1.555/960 = 1,62 eset/óra
Országos átlag: 2,43 eset/óra
A szakrendelés teljesítménye elmarad az országos átlagtól.
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Ortopédia
Szakorvos: Dr. Zahorán János
Az ortopédiai szakrendelés heti óraszáma 8 óra.
Egy órára jutó esetszám: 1.920/384 óra = 5 eset/óra
Országos átlag: 3,62 eset/óra
Az országos átlaghoz viszonyítva a teljesítmény magas, viszont ezt nem kívánjuk korlátozni,
mert így is viszonylag hosszú a várakozási idő.

Urológia
Szakorvos: Dr. Rácz Oszkár
Az urológiai szakrendelés heti 15 órával működik.
Egy órára jutó esetszám: 2.705/720 = 3,76 eset/óra
Országos átlag: 4,48 eset/óra
A szakrendelés teljesítmény mutatói némileg elmaradnak az országos átlagtól.

Reumatológia
Szakorvos:Dr. Csernus Zoltán és 2015.10.01-től Dr. Nyeste Mónika
Egy órára jutó esetszám: 4.061/768 = 5,28 eset/óra
Országos átlag: 3,32 eset/óra
A szakrendelés teljesítménye 59 %-kal haladja meg az országos átlagot.

Pszichiátria
Szakorvos: Dr. Felber Magdolna és 2015.10.01.-től Dr. Juhász Éva
A szakrendelés óraszáma heti 12 óra.
Egy órára jutó esetszám: 2.215/576 óra = 3,85 eset/óra
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Országos átlag: 2,59 eset/óra
Az egy órára jutó esetszámok tekintetében 48 %-kal haladták meg az országos átlagot.
Tüdőgyógyászat
Szakorvos: Dr. Szabó Ibolya
A tüdőgyógyászat heti 20 órával működött a 2015-ös évben.
Egy órára jutó esetszám: 2.534/960 = 2,64 eset/óra
Országos átlag: 3,30 eset/óra
Az adatok elmaradnak az országos átlagtól.

Labordiagnosztika
Az óraszámok a labor esetében a következők szerint alakulnak:
Szakorvosi óra: heti 5
Nem szakorvosi óra: heti 10.
A labordiagnosztika esetében nem végeztünk összehasonlítást az országos adatokkal, mivel
J0-ás laborra ( csak vérvételi hely ), ilyen nem áll rendelkezésre.
Röntgen-, és ultrahang diagnosztika
Szakorvos: Dr. Bakócz József
A két szakrendelés óraszámainak alakulása:
Röntgen heti 16 óra
Ultrahang heti 14 óra
Egy órára jutó esetszám: 6.209/1.440 óra= 4,31 eset/óra
Országos átlag: 4,22 eset/óra
A szakrendelés teljesítménye hasonlít az országos átlaghoz.
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Fizioterápia
A nem szakorvosi óraszám heti 30 óra. Mészárosné Faragó Ágnes és Mészárosné Szerető
Judit fizioterápiás asszisztensek látják el a szakrendelés feladatait.
Egy órára jutó esetszám: 6.928/1.440 = 4,81 eset/óra
Országos átlag: 4,97 eset/óra
A szakrendelés teljesítménye hasonlít az országos átlaghoz.

Gyógytorna
A nem szakorvosi óraszám heti 40 óra a vizsgált időszakban.
Kugyela Mária és Botos Zsanett gyógytornászok látják el a feladatot.
Egy órára jutó esetszám: 5.104/1.920 = 2,66 eset/óra
Országos átlag: 3,47 eset/óra
A gyógytorna tekintetében elmaradás tapasztalható.
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2.4.

Pénzmaradvány felhasználás

Az előző évi pénzmaradványból működési célra, a dologi kiadások fedezetére és
fejlesztésekre 15.658 ezer forintot használtunk fel.

3.

Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva, az egészségügyi
gondnoksághoz tartozó alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai
végzettség bemutatása, közalkalmazotti, közreműködői, szabadfoglalkozású
státuszok megnevezése, óraszámok megjelölésével

Az egészségügyi intézmény személyi-, és tárgyi minimumfeltételét a 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendelet szabályozza. Az intézet minden szakrendelése megfelel a
minimumfeltétel előírásainak, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala Népegészségügyi Osztály folyamatosan ellenőriz. Az ellenőrzésekről az 5. pontban
számolunk be.

Az egészségügyi gondnoksághoz ( továbbiakban igazgatás ) tartozó alkalmazottak köre,
foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség bemutatása:
Az alábbi táblázat az igazgatási szakfeladaton lévő munkatársak heti munkaidejét, és az
elszámolt költségek arányát mutatja be.
Sorszám

Beosztás

Heti

Igazgatási szakfeladaton

munkaidő

elszámolt költségek aránya

( óra )
1.

Igazgató főorvos

20

50

2.

Igazgató helyettes

6

17

3.

Gazdasági

vezető

40

100

munkaügyi

40

100

2015.03.31.-ig
4.

Bér-,

és
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ügyintéző 2015.11.30.-ig
5.

Pénztáros,

pénzügyi

40

100

10

24

Megbízási

100

ügyintéző
6.

Vezető asszisztens

7.

Infekciókontroll felelős

szerződés
8.

Takarítónő

40

100

9.

Takarítónő

40

100

10.

Karbantartó, udvaros

30

100

Részleteiben:
1.

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

2.

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

3.

Gazdasági vezető: heti 40 órás ( 2015.03.31.-ig )
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: regisztrált mérlegképes könyvelő vállalkozási-, és államháztartás
szakon, közgazdász szakmérnök

4.

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

5.

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

6.

Vezető asszisztens:heti 10 órás ( heti 30 órában asszisztens )
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
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Szakmai végzettség: diplomás ápoló
Infekciókontroll felelős: megbízási szerződés az infekciókontroll tevékenység

7.

ellátására.

8.-9.

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

10.

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

A 2015.01.01-12.31-i időszakban az igazgatási szakfeladaton 16.828 ezer forint merült fel
költségként, amely tartalmazza a 10 ember arányos bérét és járulékát.
Az igazgatási ( közvetett ) szakfeladaton megjelenő kiadásokat rendelési idő arányában
osztjuk fel, az intézetben megjelenő összes szakfeladatra.
A közalkalmazotti, közreműködői óraszámokat a 2.2. pontban lévő táblázatban mutattuk be.

4.

Megvalósult fejlesztések
1. Forgószékeket vásároltunk, az elhasználódott székek pótlására 89.700 Ft. értékben.
2. A sebészeti szakrendelésre szikéket, ollókat, csipeszeket szereztünk be.
3. A 2015-ös évben aktuálissá vált a számítógépes hálózatunk fejlesztése. A
szakrendeléseken használt orvosi program biztonságos működése érdekében
fejlesztést hajtottunk végre. A beruházás bruttó értéke 1.236.980 Ft. volt.
4. Samsung multifunkciós lézernyomtatót vásároltunk a védőnői alapellátás részére.
5. Klinikai defibrillátort szereztünk be a belgyógyászati szakrendelésre bruttó 254.000
forint értékben.

30

5.

Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzése

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Békéscsabai-, Békési, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete Szarvasi Kirendeltsége által 2015. évben
intézetünknél végzett ellenőrzések:
1. 2015.03.26. A gyomai védőnői körzetnél oltóanyag tárolás ellenőrzése: a vizsgálat
intézkedést nem igényelt.
2. 2015.04.14. Endrődi védőnői szolgálatnál szakfelügyeleti ellenőrzés, felszereltség,
személyi feltétel vizsgálata. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az
elsősegélynyújtó láda enyhén hiányos, a dokumentumok tárolására alkalmas íróasztal
nem zárható. A hiányosságokat megszüntettük.
3. 2015.04.23. Endrődi védőnői szolgálatnál oltóanyag tárolás ellenőrzése: intézkedést
nem igényelt.
4. 2015.06.16. Gyomai védőnői szolgálatnál szakfelügyeleti ellenőrzés, felszereltség,
személyi feltétel vizsgálata. Beavatkozást nem igényelt.
5. 2015.06.17.

Szakrendelőben

végzett

műszertisztító,

fertőtlenítő

berendezés

ellenőrzése. Az ellenőrzés javaslatára vérnyom kimutatására alkalmas reagenst
szereztünk be.
6. 2015.06.16. Gyomai védőnői szolgálatnál méhnyakszűrési tevékenység ellenőrzése.
Intézkedést nem igényelt.
7. 2015.07.06. Endrődi védőnői szolgálatnál méhnyakszűrési tevékenység ellenőrzése.
Intézkedést nem igényelt.
8. 2015.09.03. A gyomai védőnőknél az iskolavédőnői tevékenység, várandós gondozás
ellenőrzése. Intézkedést nem igényelt.
9. 2015.09.14. Endrőd védőnőknél szakfelügyelet ellenőrzés. Intézkedést nem igényelt.
10. 2015.11.06. Védőnői szolgálatoknál szakfelügyeleti ellenőrzés, várandós gondozás
ellenőrzés.
11. 2015.11.11. Szakrendelő intézetben oltóanyag tárolás ellenőrzése. Intézkedést nem
igényelt.
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6.

Benyújtott pályázatok

Az intézet profiljába illő pályázat kiírása 2015. évben sajnos nem jelent meg.

Gyomaendrőd, 2015. március 04.

Kocsisné Takács Gabriella
ügyintéző
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

'Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója' ünnepségsorozat
megszervezése
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A testület az elmúlt év augusztusában döntést hozott arról, hogy felkarolja a Bethlen Nyugdíjasok Közössége és a
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány (a továbbiakban: Bethlen
Alapítvány) kezdeményezését, hogy 2017-ben méltó módon kerüljön megünneplésre Gyoma újratelepítésének 300.
évfordulója.
A döntést követően két alkalommal került sor egyeztetésre a tervezett ünnepségsorozatról. A legutóbbi, januári
egyeztetésen konkrét elképzelések is megfogalmazódtak, amelyekről az önkormányzatnak is döntéseket kell hoznia
abban az esetben, ha nemcsak elviekben, hanem cselekvő partnerként is támogatni kívánja az ünnepség sorozatot.
Az egyeztetésen az évfordulós események javaslatával kapcsolatban az önkormányzathoz benyújtott és ott
elfogadott dokumentumok tartalmán túl a következők körvonalazódtak:
2017. október 8-a lesz az az eszmei időpont (történelmi dátum), amikor 300 évvel ezelőtt Gyoma újratelepült a török
hódoltság idejében bekövetkezett pusztulást és elnéptelenedést követően.
Az évfordulóra a Bethlen Nyugdíjasok Közössége és a Bethlen Alapítvány (a továbbiakban: Kezdeményezők):
1. Gyoma történetét feldolgozó könyv kiadását tervezik és
2. Javasolják köztéri műalkotás elhelyezését a Wodiáner Albert téren lévő emlékmű helyére továbbá,
3. 2017-ben egy évfordulós rendezvénysorozat megszervezését ajánlják a város vezetésének.
Az egyeztetés során a következő kéréseket, vállalásokat rögzítettük és alapelveket fektettük le:
Gyoma történetét feldolgozó könyv kiadása:
A kiadó a Bethlen Alapítvány civil szervezet lesz. A szerző Cs. Szabó István. A kiadó köt szerződést a könyv
kiadásával járó minden elő- és utómunkára, fizeti a számlákat, vállal kiadói felelősséget. A pénzügyi forrást
adományokból teremti meg. Az önkormányzati támogatás módja lehet bizonyos mennyiségű könyv megvásárlása és
egyéb, pl. pályázati támogatási forrás is.
Emlékmű (köztéri műalkotás) elhelyezése:
Az emlékmű (köztéri műalkotás) állításával kapcsolatban a Szervezők azt szeretnék, ha ezt az önkormányzat
vállalná magára. Azaz a környezet előkészítése, tervpályázati felhívás elkészítése, az alkotóművész kiválasztása
tervpályázaton, a szerződéskötés és a finanszírozás.
A Kállai szobornál felmerült anomáliák elkerülése érdekében a következő logikai lépéseket kell megtenni:
1. Képviselő-testületi döntés arról, hogy a 423/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozatban felkarolt évfordulós
esemény kapcsán elhatározza egy köztéri műalkotás elhelyezését a Wodiáner Albert téren,
2. A köztéri műalkotás elkészítésére tervpályázatot ír ki a képzőművészeti lektorátus által javasolt művészek
meghívásával. A tervpályázat előkészítése, a műalkotás eszmei mondanivalójának kialakítása érdekében
bevonja a főépítészt, a helytörténészeket és a képzőművészeti lektorálást végző szervezetet is.
3. Döntést kell hozni a Wodiáner tér rehabilitációjáról. Ennek keretében:
1. Tisztázni kell a jelenleg ott lévő önkényuralmi rendszerhez köthető, 1919-es emlékmű helyzetét,
abból a szempontból, hogy műalkotás-e, vagy csak egy építmény emlék? Ha műalkotás, van-e
szerzői jogtulajdonos?
2. Az emlékmű lebontható, vagy át kell helyezni pl. az egyik köztemetőbe kegyeleti okokból?
4. A tervpályázat eredményeként meg kell terveztetni a tér arculatát úgy, hogy az igazodjon a leendő köztéri
műalkotáshoz, illetve a leendő szabadság téri rehabilitációs elképzeléshez is.
5. Pályázati lehetőségeket kell keresni a tér rehabilitációhoz és a köztéri műalkotás megvalósítása forrásának
megteremtésére.
6. Le kell folytatni a köztéri műalkotás elhelyezésével, a tér rehabilitációs munkálataival és a beszerzésekkel
kapcsolatos eljárásokat.
Évfordulós ünnepség sorozat:
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1. Célszerű lesz egy logót terveztetni és valamilyen szlogent kialakítani a jubileumra.
2. Nem lenne szerencsés az évfordulós ünnepséget az egész évre elnyújtani. 2017-ben az év telhet az
évforduló jegyében, de egy rövidebb időintervallumba kellene az ünnepi eseményeket besűríteni.
3. Javasolt 2017. október 1-je vagy 8-a (mindkét nap vasárnap lesz) és 23-a (ez ünnepnap) közötti 2-3 hétre
tervezni az ünnepségeket és eseményeket. Ekkor még jó idő van, túl leszünk a nyári szüneteken és előtte a
téli ünnepeknek. Ekkor van az osztálytalálkozók ideje is, sokan hazajönnének egy nívós és egyedülálló
ünnepség sorozatra. Így legyen:
1. Nyitó ünnepség 2017. október … -n
2. Kulturális események szervezése. Pl. koncertek (komoly és könnyűzene), kiállítások. Szempont:
egyedi, az ünnepséghez illő vagy azt idéző, magas minőségű programok!
3. Sport és turisztikai események. Pl. nyitott múzeumok (Kner Múzeum, Tájházak, Városi Képtár stb.) és
turisztikai látogató központok, amelyek változatos és populárisabb eseményekkel is várnák a
látogatókat.
4. Ismét meg lehetne szervezni a Gyomaendrődiek [ötödik] Világtalálkozóját.
5. Ebben az időszakban kell megjelentetni a Gyoma történetét feldolgozó könyvet és ekkor kellene
megjelentetni a Gyomaendrődi Ki Kicsoda? könyvet is.
6. Október 23-án záró ünnepség. Ünnepi Képviselő-testületi ülés, kitüntetések adományozása, záró
gálaműsor a helyi amatőr és elszármazott, illetve vendég profi művészekkel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fenti elképzeléseket vitassa meg és döntsön arról, hogy konkrét feladatok felvállalásával és azok
anyagi finanszírozásával, szervezői munkájával hozzájárul Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója
megünnepléséhez.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"'Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója' ünnepségsorozat megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza el, hogy a
kezdeményező Bethlen Nyugdíjasok Közössége és a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági
Oktatási- Képzési Alapítvány, továbbá más együttműködő szervezet bevonásával 2017-ben méltó módon
emlékezzen meg Gyoma újratelepítésének 300. évfordulójáról. Ennek érdekében támogatja, hogy:
1. Elhatározza egy évfordulós eseményt megörökítő köztéri műalkotás elhelyezését a jelenlegi Wodiáner Albert
téren.
2. Elrendeli a tér rehabilitációjával kapcsolatos elvi előkészítő munkák lefolytatását, amelynek keretében
tisztázni kell a jelenlegi emlékmű sorsát is.
3. Felhatalmazza a polgármestert egy, az évfordulós események előkészítésére hivatott szervező bizottság
létrehozására.
4. A 2017. évi civil támogatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy az ösztönözze az évfordulós eseményekben
részt vállalók aktivitását.
5. Elrendeli az évfordulós események kiadási előirányzatának megtervezését a 2017. költségvetési évre, illetve
az önkormányzati önerőt csökkentő forrás lehetőségek felkutatását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Települési Értéktár Albizottság beszámolója
Omiliákné Csikós Anikó
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV.16)
Korm. rendelet alapján létrehozta Települési Értéktár Albizottságát, döntött az értéktár működési szabályzatáról,
valamint a bizottság tagjairól.
Az Albizottság a beszámoló készítéséig az alábbi helyi értékeket vette fel a Települési Értéktárba:
Települési értékek
nyilvántartása
Települési értéktár
Ssz.
Települési érték megnevezése Terület megnevezése Határozat száma
megnevezése
agrár- és
1/2014. (IV. 28) Gye. TÉB
1
Gyomaendrőd
Magyar Autosex Tyúkgalamb
élelmiszergazdaság
határozata
Gyomaendrődi Sajt és
2/2014. ( XII. 22.) Gye.
2
Gyomaendrőd
turizmus és vendéglátás
Túrófesztivál
TÉB határozata
1/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
3
Gyomaendrőd
Papp Zsigmond hagyaték
kulturális örökség
határozata
2/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
4
Gyomaendrőd
Kállai Ferenc hagyaték
kulturális örökség
határozata
Endrődi csizmadia és cipész
ipari és műszaki
3/2015. (III. 3. ) Gye. TÉB
5
Gyomaendrőd
hagyományok
megoldások
határozata
4/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
6
Gyomaendrőd
Szent Antal kenyérsütőház
kulturális örökség
határozata
Endrőd népi vallási hagyományai
5/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
7
Gyomaendrőd
kulturális örökség
és népszokásai
határozata
Erzsébet ligeti lombkorona
1/2016 (III. 10.) Gye. TÉB
8
Gyomaendrőd
épített környezet
tanösvény és kilátó
határozata
A korábban felvett helyi értékek közül a Megyei Értéktárba felvételre javasoltuk az alábbi értékeket, melyekről döntés
még nem született:
Magyar Autosex Tyúkgalamb
Kállai Ferenc hagyaték
Endrődi csizmadia és cipész hagyományok
Szent Antal kenyérsütőház épített kulturális örökség
Érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy „A megyei közgyűlés munkaterve szerint áprilisban vagy májusban ül
össze a Megyei Értéktár Bizottság, amikor felállításra kerülnek az Albizottságok. Az Albizottságok ezután ülhetnek
össze, hogy az előző bizottsági ülés óta beterjesztett értékekről tárgyaljanak és döntsenek."
2015. április 28-án a Fenntartható Térségért Alapítvány megkereste Önkormányzatunkat, hogy 2015. május 23-25én Békés-Dánfokon megrendezésre kerül a Körösök Völgye Fesztivál, melyre várják Gyomaendrőd Települési
Értéktárának bemutatkozását is. A rendezvényen Dr. Szonda István a Települési Értéktár Bizottság tagja vett részt
és mutatta be a helyi értékeket a rendelkezésre álló anyagok segítségével. Beszámolójában elmondta, hogy voltak
szépen megtervezett bemutatkozások, szóróanyagok. Tapasztalata, hogy a legtöbb helyen civil szervezetek karolták
fel a Települési Értéktárat. A fentiek tekintetében a Települési Értéktár Albizottság 2016. március 10-i ülésén
megfogalmazta a jövőbeli bemutatkozás, reklámozások tekintetében, hogy az értéktárba felvett helyi értékeket
célszerű volna kihúzhatós roll plakáton egyenként megjeleníteni, melyek állandóan kiállíthatóak lennének illetve
könnyen szállíthatók egy-egy fesztiválra, rendezvényre. Ezen kívül szükség volna szórólapokra is. Ennek
megvalósításához szükséges anyagi fedezet biztosítását kéri az Értéktár Bizottság az Önkormányzattól, tekintettel
arra, hogy a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített „a TÉB működésének anyagi fedezetét
Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja".
Kérjük, hogy a felvetésről szíveskedjen a Képviselő-testület dönteni.
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2016. év elején a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kereste meg a Helyi Értéktár Bizottságot azzal, hogy
bemutassa saját tevékenységét illetve felkérje Bizottságunkat, hogy amennyiben Gyomaendrőd értéktárában
szerepel kézműves alkotás, alkotó vagy hagyományos népi kézműves tevékenység, melyben Gyomaendrőd városa
nagy hagyományokkal rendelkezik tájékoztassuk őket. Egyesületük gazdag kép és dokumentumanyaggal
rendelkezik a Békés megyében működő népi kézművesekről alkotásokról, a településekhez köthető népi kézműves
értékekről.
Megkeresésükre reagálva, az Endrődi csizmadia és cipész hagyományok, valamint Endrőd nép vallási hagyományai
és népszokásai helyi értékekről tájékoztattuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Települési Értéktár Albizottság beszámolója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Albizottság
tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2015. évi Közbeszerzési Tervről, a 2015. évi közbeszerzési
terv 2. sz. módosítása, valamint a 2016. évi Közbeszerzési Terv
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályban lévő Közbeszerzési Szabályzatunk 10.) pontja alapján minden év március 31ig a Közbeszerzési Csoport éves összesített közbeszerzési tervet készít, melyet az Önkormányzat
Képviselő-testülete fogad el.
A Közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
- a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
- a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
- a közbeszerzési eljárás típusát,
- lefolytatásának tervezett időpontját,
- a beszerzés becsült értékét.
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdése
szerint az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (Önkormányzatunk az 5. § (1) bek. c)
pontja szerinti Ajánlatkérőnek minősül) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig
éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre
tervezett közbeszerzéseikről, mely közbeszerzési terv nyilvános. A (3) bekezdés szerint a
közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathat a módosításra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.
Mindezeken felül az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját
vagy a fenntartója honlapján - közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az
elfogadást követően haladéktalanul.
A 3. számú döntési javaslat tartalmazza a 2016. évi tervezett eljárásokat az előírások szerinti
tartalommal.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 2015. évi közbeszerzési tervről szóló beszámolót,
melynek jóváhagyásáról az 1. sz. döntési javaslat szól. A 2015. évi közbeszerzési tervbe az év
végén lefolytatott "Közlekedés Operatív Program KÖZOP–3.5.0-09-11 kódszámú támogatási
program keretében Gyomaendrőd, 46.sz főút mellett kerékpárút építése és kiviteli tervek
elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárást utólagosan szükséges szerepeltetni, ennek
jóváhagyásáról szól a 2. sz. döntési javaslat.
A 3. számú döntési javaslat tartalmazza a 2016. évi tervezett eljárásokat az előírások szerinti
tartalommal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslatok
jóváhagyására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"2015. évi közbeszerzési tervről szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2015. évi
közbeszerzésekről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"2015. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2015. évi
Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítását - a módosítással egységes szerkezetbe foglalva - az
alábbiak szerint:
2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
2. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben (módosítva a 366/2015. (VI.25.) Gye. Kt. és a ...../2016. (... ....) Gye. Kt. határozattal)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2015.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
30.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2015. II. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2015-2016 gázév
2)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2016. évre
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
28.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. III. negyedév
2016. évre

3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
49.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. május - november

4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Parkolók felújítása
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.400.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. május - november

5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Mezőgazdasági munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. negyedév
2015. április 1. – 2015. december 31.

6)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex
energetikai fejlesztése Gyomaendrődön
KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
170.655.317 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás
85%, önerő 15%.
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
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7)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

8)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

9)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében / Marketing
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.811.024 Ft
100% pályázati támogatás
2015. I. negyedév
2015. év

10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belvíz III. utómunkálatok
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
13.385.827 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. I. félév

11)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex
energetikai fejlesztése Gyomaendrődön
KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás
85%, önerő 15%
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében / Hídépítés III.
Nemzeti
Nyílt, Kbt. 121. § (1) b)
53.593.036 Ft
100% pályázati támogatás
2015. I. negyedév
2015. év

Szolgáltatás megrendelés
Gyomaendrőd, Déli terület külterületi
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2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

13)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

14)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.

Beszerzés megnevezése

vízrendezését és vízpótlását szolgáló
vízilétesítmények vízjogi létesítési
terveinek elkészítése (Öntözéses projekt)
Nemzeti
Tárgyalásos
65.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból
valósul meg.
A szerződés abban az esetben lép
hatályba, amennyiben támogatást nyer a
projekt
2015. I. félév
2015. II. félév
Szolgáltatás megrendelés
„Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és a felzárkózás
elősegítése érdekében a gyomaendrődi
járás területén" ÁROP-1.A.3.-2014-20140009.
Nemzeti
122/A. §
17.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból
valósul meg.
A szerződés abban az esetben lép
hatályba, amennyiben támogatást nyer a
projekt
2015. II. félév
2015. II. félév
Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
„Lélekkel a körösök mentén"
Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések –
pót- és kiegészítő építési munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
2.541.471 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
projekt (100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév
Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
„Lélekkel a körösök mentén"
Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések –
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3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

15)
1. Közebszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

felújítási pótmunkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
361.213 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
projekt (100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév
Építési beruházás
Közlekedés Operatív Program
KÖZOP–3.5.0-09-11 kódszámú
támogatási program keretében
Gyomaendrőd, 46.sz főút mellett
kerékpárút építése és kiviteli tervek
elkészítése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
133.000.000.- Ft
KÖZOP-3.5.0-09-11 számú projekt
100% támogatás
2015. II. félév
2015. II. félév

A 2015. évi Közbeszerzési Tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
171 / 2015. (III.26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta.
A 2015. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 366 / 2015. (VI. 25.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.
A 2015. évi Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ..... / 2016. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.
Kelt: Gyomaendrőd, 2016. ........ ...
………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

………………………………………..
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"2016. évi közbeszerzési terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2016. évi
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Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint:
2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2016.
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2016-2017. gázév
Nemzeti
112. § (1) b)
33.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. negyedév
2016-2017. gázév

2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2017. évre
Nemzeti
112. § (1) b)
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. III. negyedév
2017. évre

3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
112. § (1) b)
40.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. I. félév
2016. május - november

4)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körösvölgyi Konzorcium tagtelepülései részére –
2016.
(Tagtelepülések meghatalmazásával,
tagtelepülések nevében eljáró gesztor
Gyomaendrőd Város Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 112. § (1) bek.
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30.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből
Gyomaendrőd része: 5.434.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési rendeletben
biztosítva
2016. I. negyedév
2016.04.15.-2016.12.31.

5.

Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

5)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön
2016.
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
11.300.000.- Ft
BM közfoglalkoztatási program / Költségvetési
rendelet
2016. I. negyedév
2016.04.01.-2016.12.31.

6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Informatikai fejlesztés, szerver csere
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
11.080.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. félév
2016. II. félév

7)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással kapcsolatos
építőanyagok beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
14.600.000.- Ft
BM támogatás
2016. I. félév
2016. április-december

8)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja

Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással kapcsolatos célgépek,
gépjármű beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
11.500.000.- Ft
BM támogatás
2016. I. félév
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8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2016. április-december

9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Teljes körű orvosi ügyeleti ellátás
Nemzeti
Kbt. 112. § (1) bek.
54.000.000.- Ft
OEP támogatás / Önkormányzati hozzájárulás
2016. I. félév
2016-2018.

A 2016. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
.../2016. (... ...) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.

Gyomaendrőd, 2016. ............................

………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

………………………………………..
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Beszámoló a 2015. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról

Gyomaendrőd, 2016. március 10.

Készítette:
Nyíri-Szmolár Eszter
köztisztviselő

2015. ÉV KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAI
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2015. évi közbeszerzési tervet a 171 / 2015. (III.26.) GyeKt. számú
határozatával, a terv 1. sz. módosítását a 366 / 2015. (VI. 25.) GyeKt. számú határozatával hagyta jóvá.
A megvalósult eljárásokat sikerült az új törvény 2015. november 1-jei hatályba lépése előtt lefolytatni,
különösebb fennakadások nélkül. A beszerzések az alábbiak szerint alakultak:
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
30.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. II. negyedév
2015-2016 gázév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-03695/2015
A földgázbeszerzés nyílt eljárás keretében sikeresen megvalósult, két ajánlattevő tett határidőre
ajánlatot: TIGÁZ Zrt. (Hajdúszoboszló) valamint az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (Budapest). Az
értékelés, bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlatok érvényesek, az ajánlattevők alkalmasak a
szerződés teljesítésére.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, mely tekintetben
az E.ON Energiakereskedelmi Kft. ajánlata bizonyult kedvezőbbnek. A szerződés 2015. június 2.-án
megkötésre került, az önkormányzat valamint intézményei gázellátása zavartalanul folyik, az eljárás
dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők, megtekinthetők.

2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2016. évre
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
28.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. III. negyedév
2016. évre

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-11028/2015
A villamos energia beszerzése a 2016-os évre sikeresen megvalósult, a két részre hirdetett (1.
Intézményi, 2. Közvilágítás) eljárásban három ajánlattevő tett határidőre ajánlatot: MVM Partner Zrt.
(Budapest), az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (Budapest), valamint a Magyar Áramszolgáltató Kft.
(Budapest). Az értékelés, bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlatok érvényesek, az ajánlattevők
alkalmasak a szerződés teljesítésére.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Az 1. rész
esetében (villamos energia az Önkormányzat és Intézményei részére) valamint a 2. rész esetében is
(Közvilágítási hálózat villamos energia ellátása) az MVM Partner Zrt. (Budapest) ajánlata bizonyult
kedvezőbbnek.

A szerződések 2015. november 2.-án megkötésre kerültek, az önkormányzat és intézményei, valamint a
közvilágítási hálózat villamos energia ellátása zavartalanul folyik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai
a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők, megtekinthetők.
Tájékoztatásul elmondható, hogy a 2016. év végén tervezett közbeszerzési eljárás során
Önkormányzatunk tervei között szerepel a megújuló energiából származó mennyiség értékelési
szempontként történő beépítése.
3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
49.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. május - november

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-05885/2015
A három részre bontott (1. Aszfaltozási és forgalomtechnika; 2. Útkarbantartás, útfelújítás; 3. Temetők
útjainak karbantartása) építési beruházás beszerzése a Kbt. 122/A. § rendelkezései szerint zajlott. Az
ajánlati felhívás három – az ajánlatkérő megítélése szerint a szerződés teljesítésére képes – gazdasági
szereplő részére került megküldésre: 1. Bonag Általános Vállalkozási és Építőipari Kft. (Békéscsaba), 2.
SWIETELSKY Magyarország Kft. (Budapest, telephely: Békéscsaba), 3. Malkócs Plusz Kft. (Kétegyháza).
Az értékelés és bírálat során megállapítást nyert, hogy a Bonag Kft. valamint a Swietlsky Kft. Ajánlattevők
ajánlatai érvényesek, az Ajánlattevők alkalmasak a szerződések teljesítésére. A Malkócs Plusz Kft. ajánlata
érvénytelennek bizonyult, mert az eljárás során részére megküldött hiánypótlását a megadott határidőig
nem nyújtotta be, így szerződés teljesítésére való alkalmassága nem volt megállapítható.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Mindhárom rész
esetében a SWIETELSKY Magyarország Kft. (Budapest, telephely: Békéscsaba) ajánlata bizonyult a
legkedvezőbbnek. A szerződések 2015. június 10.-én megkötésre kerültek, a teljesítés a megrendelésnek
megfelelően történt.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
4)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
Parkolók felújítása
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
11.400.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2015. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2015. május - november
A beszerzés, ill. a beruházás nem valósult meg 2015. évben.

5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Mezőgazdasági munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. negyedév
2015. április 1. – 2015. december 31.

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-03026/2015
A három részre bontott (1. Mezőgazdasági szolgáltatások 2. Betakarítás, tárolás; 3. Olajtök termelés)
szolgáltatás beszerzése a Kbt. 122/A. § rendelkezései szerint zajlott. Az ajánlati felhívás hét – az
ajánlatkérő megítélése szerint a szerződés teljesítésére képes – gazdasági szereplő részére került
megküldésre: 1. Agrofém Kft. (Gyomaendrőd); 2. Hunyaszolg Kft. (Hunya); 3. Keselyősi Kft.
(Gyomaendrőd); 4 Agroduál Kft. (Gyomaendrőd); 5. Izsó Sándor e.v. (Gyomaendrőd); 6. Kond-Coop Kft.
(Hunya); 7. Kisrét Manufaktúra (Békéscsaba).
A hét felkért gazdasági szereplő közül az 1. és 2. részre ketten, a 3. részre egy ajánlattevő nyújtott be
ajánlatot.
Az értékelés és bírálat az alábbi megállapításokat tette:
Az 1. rész esetében érvényes ajánlatot tett A Hunya-szolg Kft., valamint a Kond-Coop Kft., mindketten
alkalmasak a szerződés teljesítésére, a Kond-Coop Kft. ajánlata bizonyult kedvezőbbnek. A 2. rész
esetében érvényes ajánlatot csak a Kond-Coop Kft. nyújtott be, egyben alkalmasnak bizonyult a
szerződés teljesítésére. A 3. részre egyetlen ajánlat érkezett az Agrofém Kft.-től, mely ajánlat érvényes
volt.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja mindhárom rész tekintetében a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás volt, a szerződések 2015. március 31-én megkötésre kerültek a legkedvezőbb ajánlatot
tevő gazdasági szereplőkkel, a teljesítés a megrendelésnek megfelelően történt.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
3.
Eljárás rendje
Nemzeti
4.
Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5.
Beszerzés becsült értéke
170.655.317 Ft
6.
Fedezet
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%, önerő
15%.
7.
Eljárás tervezett időpontja
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
8.
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
A pályázat nem nyert pozitív elbírálást, a beszerzés nem valósult meg.

7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
14.699.830 Ft
6. Fedezet
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%,
önerő 15%
7. Eljárás tervezett időpontja
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
A pályázat nem nyert pozitív elbírálást, a beszerzés nem valósult meg.

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Hídépítés III.
Nemzeti
Nyílt, Kbt. 121. § (1) b)
53.593.036 Ft
100% pályázati támogatás
2015. I. negyedév
2015. év

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-00653/2015
A két részre meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárásra négy-négy ajánlat érkezett. Az 1. rész (Szent
László Híd) és a 2. rész (Rendezvénytér és környéke) esetében is mind a négy beérkezett ajánlat
érvényesnek bizonyult. A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Nyertes
ajánlattevő mindkét rész tekintetében az Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Isaszeg), az építési beruházás szerződés szerint megvalósult. A teljesítést követően fellépő hibák
garanciális javítás keretében elvégzésre kerültek.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Marketing
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.811.024 Ft
100% pályázati támogatás
2015. I. negyedév
2015. év

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-03776/2015

A Kbt. 122/A. §-a alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás során két gazdasági szereplő tett ajánlatot,
mindkettő érvényesnek bizonyult. A kiválasztás a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja
szerint történt. A nyertes ajánlattevő a Gremium Hungaricum Kft. (Debrecen). A szerződés 2015. április
15-én megkötésre került, a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
10)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
Belvíz III. utómunkálatok
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
13.385.827 Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2015. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2015. I. félév
A beszerzés piackutatással alátámasztott értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így
közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor.
11)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Gyomaendrőd, Déli terület külterületi
vízrendezését és vízpótlását szolgáló
vízilétesítmények vízjogi létesítési terveinek
elkészítése (Öntözéses projekt)
Nemzeti
Tárgyalásos
65.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból valósul
meg.
A szerződés abban az esetben lép hatályba,
amennyiben támogatást nyer a projekt
2015. I. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-05342/2015
A beszerzési eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretei között zajlott le. A szolgáltatás
teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő volt képes teljesíteni kizárólagos jogok védelme
miatt. A meghívott és a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő: Alföld-Planum Kft. (Békéscsaba). A
szerződés végleges összértéke 45.000.000.- Ft.
A tervek rendben, a szerződésnek megfelelően elkészültek.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.

12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
„Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia
régiókban – ÁROP-1.A.3.-2014.”
Nemzeti
122/A. §
17.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból valósul
meg.
A szerződés abban az esetben lép hatályba,
amennyiben támogatást nyer a projekt
2015. II. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-08600/2015
A Szolgáltatás beszerzése a Kbt. 122/A. §-a alapján zajlott le, az ajánlati felhívás három – az ajánlatkérő
megítélése szerint a szerződés teljesítésére képes – gazdasági szereplő részére került megküldésre: 1.
MultiContact Consulting Kft.; 2. Financial Ideas Kft.; 3. VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Mindhárom gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, az értékelés és bírálat során pedig megállapítást
nyert, hogy mindhárom ajánlattevő ajánlata érvényes, valamint alkalmasak a szerződés teljesítésére.
A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, mely szempontnak a Vanin Kft.
ajánlattevő ajánlata felelt meg. A szerződéskötésre 2015. augusztus 10-én került sor. A teljesítés
határidőben, problémamentesen, a szerződésnek megfelelően zajlott.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
13)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a
körösök mentén” Gyomaendrőd turisztikai
fejlesztések – pót- és kiegészítő építési munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
2.541.471 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú projekt
(100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-07278/2015
A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása két részre bontva került megküldésre a teljesítésre alkalmasnak
ítélt gazdasági szereplőknek. Egyetlen ajánlat érkezett a Csabatechnika Kft. részéről, mely ajánlat
mindkét rész tekintetében az értékelés és bírálat után érvényesnek bizonyult. A szerződések július
hónapban megkötésre kerültek, a teljesítés rendben, a rendelkezéseknek megfelelően lezajlott.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.

14)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a
körösök mentén” Gyomaendrőd turisztikai
fejlesztések – felújítási pótmunkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
361.213 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú projekt
(100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-07277/2015
A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása három részre bontva került megküldésre a teljesítésre
alkalmasnak ítélt gazdasági szereplők részére. 1. rész: Erzsébet ligeti tanösvény és környéke, fa
szerkezetű kilátó építésével – pótmunkák (Lombkorona tanösvényen lábdeszka elhelyezése, lakattal
zárható ajtó elhelyezése, utólagos tereprendezés). 2. rész: „Bárka” Halászati Látogatóközpont –
pótmunkák (Vagyonvédelmi kerítés, kerékpártároló kialakítása, valamint elektromos mérőhely és
földkábel áthelyezés a Bárka látogatóközpontnál). 3. rész: Kis faház építése az Erzsébet ligeti
tanösvényen (Kis méretű faház az Erzsébet ligetben megvalósuló csónakkölcsönzéssel járó feladatok
kiszolgálására).
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Az 1. és 3. rész nyertes
ajánlattevője a Hídknap Kft. (Gyomaendrőd) a 2. rész nyertese a Tótkaép Építőipari Kft. (Gyomaendrőd)
lett. A szerződések 2015. július hónapban megkötésre kerültek, a teljesítés rendben, szerződésnek
megfelelően végbe ment.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
15)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Közlekedés Operatív Program KÖZOP–3.5.0-0911 kódszámú támogatási program keretében
Gyomaendrőd, 46.sz főút mellett kerékpárút
építése és kiviteli tervek elkészítése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
133.000.000.- Ft
KÖZOP–3.5.0-09-11 számú projekt (100%
támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-10713/2015
A támogatásból megvalósuló építési beruházás kapcsán lefolytatott beszerzés a Kbt. 122/A. §-a alapján
zajlott le, az ajánlati felhívás három – az ajánlatkérő megítélése szerint a szerződés teljesítésére képes –
gazdasági szereplő részére került megküldésre: 1. KONDOR-SZOLG Kft és Szalay BAU Kft. (Kondoros); 2.
VISZ-FUVAR Kft. (Eger); 3. Pócs és Társa Kft. (Jászberény). 4. Swietelsky Kft. (Budapest)

Három gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, az értékelés és bírálat során pedig megállapítást nyert,
hogy mindhárom ajánlattevő ajánlata érvényes, valamint alkalmasak a szerződés teljesítésére.
A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, mely szempontnak a KONDORSZOLG Kft és Szalay BAU Kft. közös ajánlattevők ajánlata felelt meg. A szerződéskötésre 2015.
szeptember 15-én került sor. A teljesítés a szerződésnek megfelelően zajlott. Szerződésmódosításra
határidő tekintetében került sor, a rendkívül csapadékos időjárás miatt, valamint a kiviteli tervek egyes
költségvetési tételeit érintően. Ennek oka az engedélyes tervben leírt alépítményi műszaki tartalom
változtatása a feltárást követően, a kiviteli tervek készítésekor vált szükségessé - figyelembe véve a
statikai szempontokat és műszaki egyenértékűséget. A változtatás csak az alépítményi munkákat
érintette részlegesen, kiegészítve a vízelvezetés jellegének megváltoztatásával, amely nagyobb
biztonságot jelent a megvalósult létesítmény állékonyságára vonatkozóan
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.

Gyomaendrőd, 2016. március

Nyíri-Szmolár Eszter

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbeszerzési szabályzat
Nyíri Szmolár Eszter
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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 2015. november 1-ei
hatályba lépésével szükségessé vált Önkormányzatunk Közbeszerzési szabályzatának
(továbbiakban: Szabályzat) felülvizsgálata, melyet Önkormányzatunkkal szerződéses viszonyban
lévő Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó készített el.
Jelen előterjesztés döntési javaslata tartalmazza a hatályos Szabályzatunkat alapul vevő új
Közbeszerzési Szabályzat tervezetet. Az alapokat jelenti az önkormányzatunknál eddig bevált
véleményezési, döntési és végrehajtási rendszer, melyben jelentős változtatást nem eszközöltünk.
Azonban a meglévő rendszerbe szükségessé vált beépíteni az új Kbt. szabályozási elemeit, az új
eljárási szabályokat, illetve pontosításra került néhány kiemelten fontos feladat (közbeszerzési terv,
közbeszerzési eljárás előkészítése, értékhatár alatti beszerzések, bontás, vizsgálat, értékelés,
eredmény, vitarendezés, szerződéskötés).
A szabályzatot a jóváhagyást követően induló közbeszerzési eljárások esetében szükséges
alkalmazni, ezzel egy időben hatályát veszti Gyomaendrőd város Önkormányzata Képviselőtestületének 450/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat
jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Közbeszerzési szabályzat"
Tervezett döntéstípus: szabályzat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi
Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkossa meg:
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2016. (………………) Gye. Kt. határozata

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

A Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény
alapján

KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZATA

I.

A Szabályzat hatálya

A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó
beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor
önkormányzati feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés
szerint érvényesülő döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 15-20 §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az
ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét
alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik.

II.
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A közbeszerzési eljárás fajtái
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról,
határidőkről szóló tájékoztatást jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

III.

Sajátos beszerzési módszerek
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról,
határidőkről szóló tájékoztatást jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

IV.

A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
1.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos kormány és miniszteri rendeletek rendelkezései
alapján kell végrehajtani.

2.) A közbeszerzések tervezése
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés
alapján legkésőbb minden év március 31-ig a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS) éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít, melyet az
Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el.
A KCS feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Osztálya látja el. A közbeszerzés tervezésével és előkészítésével
kapcsolatban a KCS ellátja mind a Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mint a Gyomaendrőd
Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait a társult három
önkormányzat – Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
-

a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
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-

a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,

-

a közbeszerzési eljárás típusát,

-

lefolytatásának tervezett időpontját,

-

valamint a beszerzés becsült értékét.

Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni a Kbt. 43
§-ában foglaltaknak megfelelően. A lefolytatott közbeszerzési eljárásokról a 44/2015. (XI. 2.) MvM
rendelet 40 §-a szerint éves statisztikai összegzést kell készíteni és a tárgyévet követő év május 31ig közzétenni. A közzétételekről a KCS gondoskodik.
A közbeszerzési terv nyilvános, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni. A Közbeszerzési Hatósági
vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési
tervet az ajánlatkérő köteles megküldeni.

3.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések

A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzatai
Hivatal Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a 263/2013.
(V.30.) Gye Kt. Határozatban jóváhagyott a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzat 28. sz. mellékletét képező beszerzések lebonyolításának szabályzatában
foglalt rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.

4.) A közbeszerzési eljárás előkészítése
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a beszerzés tárgyára és a becsült értékére
tekintettel megfelelő alapossággal előkészíteni.
A közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők műszakilag
megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot tudjanak adni.
A KCS a becsült érték meghatározása céljából köteles külön vizsgálatot végezni és annak
eredményét dokumentálni. A KCS a vizsgálat során az alábbi objektív alapú módszereket
alkalmazhatja:
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes
építési adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
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Az építési beruházások esetében csak a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelelő tervek birtokában indítható meg közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérőnek a terv
ellenőrzésről és a tervezői művezetésről is gondoskodnia kell.
Az ajánlatkérő a verseny tisztaságára, az esélyegyenlőségre és az egyenlő elbánásra vonatkozó
alapelvek figyelembe vétele mellett az eljárás megindítása előtt független szakértőkkel,
hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációt folytathat a gazdasági szereplők
tájékoztatása érdekében.
Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt olyan
személy vagy szervezet, amely vagy aki a Kbt. 25. §-a alapján összeférhetetlen.
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az
ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
A Képviselő-testület a KCS javaslata alapján létrehozza a legalább 3 tagú Bíráló Bizottságot az
ajánlatok szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő
elbírálására és értékelésére.
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése,
valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a Bíráló Bizottság tagjainak,
az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont más személyeknek és szervezeteknek
együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és
pénzügyi szakértelemmel.
Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozza meg. A
testületi döntéshozatal esetén a Bíráló Bizottságban képviselő-testület tagja kizárólag tanácskozási
joggal vehet részt.

5.) A Bíráló Bizottság feladata a KCS előterjesztése és javaslatai alapján
- pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes
megfogalmazása (IV. 3. pont figyelembevételével)
-

a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása

az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának
leírása
részvétel az közbeszerzési dokumentum szakmai részének elkészítésében és a részletes
szerződési feltételek meghatározásában
-

ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása

-

a beérkezett ajánlatok bontása és értékelése

-

az ajánlatok elbírálása
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- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a
Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság állandó tagjaiból álló testület (a továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve a
Képviselő-testület részére
-

szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel

-

az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése

előzetes vitarendezési
megfogalmazásában.

kérelem

beérkezése

esetén

közreműködik

a

válasz

6.) Az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció
A KCS előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció
tervezetét, melyet az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési
Bizottság fogad el.
A KCS feladata az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének
elkészítése.
A Közbeszerzési Bizottság dönt arról, hogy az adott közbeszerzés milyen eljárással kerüljön
lefolytatásra, különösen, hogy:
-

az előzetes tájékoztató hirdetmény alapján (közvetlen részvételi felhívással), illetve

a nemzeti értékhatár alatti eljárás esetén a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti összefoglaló
tájékoztató közzétételével, vagy a 115 §-ban meghatározott közvetlen írásbeli ajánlattételi
felhívás szerint, valamint arról is, hogy ír-e elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Az ajánlattevők személyéről a Kbt. 115 § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
Közbeszerzési Bizottság az eljárást megindító hirdetmény elfogadásával egyidejűleg dönt a KCS
javaslata alapján.

7.) A közbeszerzési eljárás lefolytatása
A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, illetve a nemzeti
értékhatárokat elérő, de a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott értékeket el nem érő értékű
közbeszerzés esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik.
A KCS lehetőleg olyan ajánlattevők felkérésére tehet javaslatot, akik mikro-, kis- vagy
középvállalkozások és amelyek szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban (egyéni vállalkozók
nyilvántartása, cégjegyzék) és a tevékenységi körükben szerepel a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenység, valamint az ajánlattétel időpontjában megelőző lezárt üzleti évben a nettó árbevételük
meghaladta a közbeszerzés tárgyának értékét.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének
feltétele az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása:
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-

igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,

az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre
álló részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
-

szerződés-tervezet,

-

az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.

8.) A közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevők részére a KCS bocsátja rendelkezésre. A KCS
köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a közbeszerzési dokumentáció az ajánlattételi határidő
lejártáig rendelkezésre álljon.

9.) Az ajánlatok benyújtása, bontása
A benyújtott ajánlatokat az ajánlati/ajánlattételi határidő lejártáig, a KCS zárható irodájában kell
tárolni és tilos felbontani. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártának időpontjában meg kell kezdeni.
Az ajánlatkérő az ajánlatok, végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok
felbontása előtt közvetlenül ismerteteti a közbeszerzés becsült értékét, rész ajánlattétel biztosítása
esetén a részenkénti becsült összeget, illetve ismertetheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét is.
A tárgyalásos eljárásban előzetesen egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell hozni, hogy az
ajánlatkérő mikor fogja a tárgyalásokat lezárni.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban
történő beadására, a beadási határidő egyidejű meghatározásával.
A bontást a KCS, a Bíráló Bizottság elnöke vagy tagja, vagy ha ilyen megbízásra kerül sor, akkor a
felelős akkreditált közbeszerzési szakértő végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
-

a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),

-

jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,

-

ajánlattevő nevét és címét,

-

ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,

-

a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek

-

azoknak a megnevezését, akik a bontáson a felolvasólapba kérték a betekintést.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS a bontástól
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számított 5 napon belül küld meg az összes ajánlattevőnek.
A határidő után beérkezett ajánlatokról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az összes ajánlattevőnek
meg kell küldeni.

10.) Az ajánlatok vizsgálata, értékelése
A KCS az ajánlatok bontását követően meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és a
vizsgálatról tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.
A KCS az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a jogszabályban meghatározott
kritériumok előzetes ellenőrzésekor köteles elfogadni az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 114 § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatok megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatosan szükség szerint hiánypótlást,
felvilágosítás kérést bocsájt ki, illetve számítási hiba javítást végez.
Amennyiben hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérésre vonatkozó bírálati cselekményeket végez,
akkor köteles meggyőződni arról, hogy ezek teljesítése az megfelel-e a Kbt-ben meghatározott
feltételeknek. Amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlást, illetve a felvilágosítás adást nem
teljesítette, vagy nem az előírt határidőben teljesítette, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti
ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. Számítási hiba javítása esetén az összes ajánlattevőt
egyidejűleg közvetlenül, írásban és haladéktalanul tájékoztatni kell.
A Bíráló Bizottság amennyiben megállapítja, hogy az ajánlat a megkötni tervezett szerződés
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az ár, vagy költség vagy azoknak
valamely önálló értékelésre kerülő elem tekintetében, köteles írásbeli indoklást kérni az
ajánlattevőtől a többi ajánlatkérő írásbeli értesítése mellett.
Az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához ha szükséges, az ajánlatkérő
összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket
megalapozó adatokat.
A Bíráló Bizottság az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ajánlatot csak akkor
nyilváníthatja érvénytelennek, ha írásban előzetes tájékoztatást kért és az ajánlattevő nem tudta
igazolni, hogy az állami támogatást jogszerűen szerezte. Erről az ajánlatkérő köteles a
Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Bizottságot tájékoztatni.
A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során
felelős az objektív, a Kbt-ben meghatározott szempontok szerinti értékelésért.

A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők esetleges kizárására, illetve benyújtott ajánlatok
érvényességére/érvénytelenségére, valamint az eljárás eredményességére/eredménytelenségére,
továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb a Kbt. 76 - 77 – 78 §-ában
meghatározottak figyelembevételével, illetve ha az ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az
ajánlatok között.
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárás lezáró döntést
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meghozó személy vagy testület részére. A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyben rögzíteni kell a tagok javaslatát, illetve a Bíráló Bizottság döntését. A tagoknak egyéni
bírálati lapot nem kell készíteni.
A döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eljárást lezáró döntést meghozó
Közbeszerzési Bizottság, illetve a képviselő-testület elé.

11.) A közbeszerzési eljárás eredménye
Az eljárás eredményéről a Kbt. 79. §-ában meghatározottak szerinti írásbeli összegezést a KCS
készíti el és legkésőbb 3 munkanapon belül küldi meg az eljárásban részt vett gazdasági
szereplőknek.
Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik. A hirdetmények ellenőrzése a 44/2015. (XI. 2.)
MvM rendelet alapján kötelező, az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő viseli.

12.) Előzetes vitarendezés
Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati
eljárás indul, vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál
kezdeményezett jogorvoslat esetén a választ a Kbt-ben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők
figyelembe vételével a Bíráló Bizottság közreműködése mellett a KCS készíti el és a Közbeszerzési
Bizottság hagyja jóvá, az ezzel kapcsolatos közzétételről a KCS gondoskodik. A Közbeszerzési
Bizottság dönt arról is, amennyiben jogorvoslat indul és az az ajánlatkérőt elmarasztalja, hogy a
határozat felülvizsgálatát a bíróságtól kérje az ajánlatkérő. A jogorvoslati eljárásban felelős
akkreditált közbeszerzési szakértő, jogtanácsos, vagy ügyvédi képviselet kötelező.

13.) Az európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az 500 M
Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzések
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az
500 M Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzések esetében az eljárást megindító felhívást, és az
eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület fogadja el. Ezekben az eljárásokban a Kbt. 27 § (3)
bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
A testület legkésőbb az eljárás megindító felhívás elfogadásával egyidejűleg dönt a szakértő
személyéről.
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V.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre vonatkozó szabályok

(Kbt. 130 – 140 §)
1.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás
rendje szerint, a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló
belső rendelkezésekben foglaltak szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentum és az ajánlat tartalmának megfelelően, a Kbt. 131 § (5) és (6)
bekezdései szerinti időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról a KCS gondoskodik a
Kbt. 43 § rendelkezései szerint.
2.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel, a
Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó döntése alapján kerülhet
sor.

VI.

A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
1.) Az ajánlatkérő az összeférhetetlenség és a verseny tisztasága sérelmének elkerülése érdekében
biztosítja, hogy az eljárásban ne vegyen részt olyan, aki a Kbt. 25 § szerint összeférhetetlen.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására
bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét
arra, ha a Kbt. 25 § (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget
eredményezne.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy
vele szemben fennáll-e a Kbt. 25 § szerinti összeférhetetlenség.
2.) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a
közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint
utalni kell esetleges károkozásuk esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv.
160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi
önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár megtérítésére
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a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:519 §-a szerinti kártérítési szabályok
alkalmazandók.
3.) Az ajánlatkérő nevében vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró, illetve a felelős
akkreditált közbeszerzési szakértőt a felelősség a vele kötött szerződés tartalmának megfelelően
terheli.

VII.

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés

1.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig,
illetőleg a közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett
iratokat, szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton
rögzített formában is meg kell őrizni.
2.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az
iratkezelési szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat
vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró személlyel vagy szervezettel szerződést köt, úgy
a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS
részére az eljárás eredeti dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti
példányait) iratjegyzék és teljességi nyilatkozattal együtt hiánytalanul átadni,
az ajánlatkérő nevében eljáró, felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során
keletkezett dokumentumokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti
jogosultaknak, annak szabályaival biztosítania kell a betekintést.
A felelős akkreditált közbeszerzési szakértő alkalmazása esetén pontosan meg kell határozni
azokat a feladatokat, amelyeket a szakértőnek el kell végezni.
3.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes
ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést
tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 145. § (3) bekezdése szerinti
eljárásban valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. §-ba ütköző módon történt,
illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési
eljárásban résztvevő KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy soron kívüli vizsgálatot kell
lefolytatni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.

IX.
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Záró rendelkezések

Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
……… hó ….. napján hagyta jóvá és 2016. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt
követően megkezdett közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 450/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési
Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos
szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.

Gyomaendrőd, 2016. ………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………

Toldi Balázs

Dr. Uhrin Anna

polgármester

Jegyző
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1. sz. melléklet

A közbeszerzési eljárás fajtái

1.) Nyílt eljárás: A - Kbt. 81 §-a - ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési
eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem lehet
tárgyalni. Az ajánlattételi határidő 40 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő nem biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében a teljeskörű
közvetlen elektronikus hozzáférést, az ajánlattételi határidő, amennyiben az ajánlatok
elektronikusan is benyújthatók, 35 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de
legfeljebb 12 hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, akkor 20 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében teljeskörű,
közvetlen elektronikus hozzáférést, akkor az ajánlattételi határidők 5 nappal rövidebbek.
A gyorsított nyílt eljárás esetén 15 nap.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a
határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.

2.) Meghívásos eljárás – a Kbt. 82-84. §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely részvételi
felhívással indul, és amelynek első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre
jelentkezők a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69
§-ával összhangban. A részvételi határidő a hirdetmény feladásának napjától számított 30 napnál,
gyorsított eljárás esetén 15 napnál rövidebb nem lehet. Az ajánlattételi felhívás megküldésének
időpontja a részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési beruházás esetén 60. napnál
későbbi időpontban nem határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján az
ajánlatkérő dönt. Az eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz eredményességének
közlésétől számított 5 munkanapon belül az írásbeli ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített
jelentkezőknek egyidejűleg meg kell küldeni.
A meghívásos eljárást előzetes tájékoztatató útján is meg lehet hirdetni (Közvetlen részvételi
felhívás.)
A Kbt. közvetlen részvételi felhívás megküldését akkor teszi lehetővé, ha a részvételi felhívást
tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de legfeljebb 12
hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel az Ajánlatkérő. Ebben az
esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb, mint 15 nap. Az Ajánlatkérő közvetlen
részvételi felhívásban legalább 5 ajánlattevőre vonatkozó keretszámot határozhat meg arra, hogy a
részvételre jelentkezők közül az eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszámnak megfelelő
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alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtónak küldi meg az ajánlattételi felhívást. Keretszám
meghatározása esetén az objektív és a Kbt. alapelveivel összhangban álló szempontokat és azt,
hogy ennek igazolására milyen okiratok benyújtását kérik, amely alapján az Ajánlatkérő a
rangsorolást elvégzi.
Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 35 napnál nem lehet rövidebb.
Az ajánlattételi határidő legalább 30 nap, ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok elektronikus
úton is benyújthatók.
Gyorsított eljárásban az ajánlattételi határidő 10 nap.
Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők
megállapodásban rögzíthetik. Amennyiben az alkalmasnak minősített jelentkezőkkel az ajánlatkérő
nem tud megállapodni, a határidőt az ajánlatkérő állapítja meg, amely nem lehet az ajánlattételi
felhívás megküldésének napjától számított 15 napnál rövidebb.
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok elektronikus, korlátlan, teljes körű,
térítésmentes hozzáférhetőségét biztosítja, akkor a gyorsított eljárás kivételével a határidők 5
nappal rövidebbek.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a
határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.

3.) Tárgyalásos eljárás – Kbt. 83., 85 – 89 §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely akkor
alkalmazható, ha
a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész
megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül;
b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz;
c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos
sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem
választható ki a legkedvezőbb ajánlat;
d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki
előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással; vagy
e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag
érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy
lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, amelyben fel kell tüntetni az eljárás
alkalmazásának jogcímét.
Amennyiben a tárgyalásos eljárást az ajánlatkérő előzetes tájékoztató útján hirdeti meg, (Kbt. 82 §
(3) bekezdés) az ajánlattevő keretszámát legalább 3 ajánlattevőben is meghatározhatja.
A közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő meghatározhatja, hogy a műszaki leírás és a
szerződéses feltételek mely elemei jelentik azokat a minimum követelményeket, amelyekről nem
fog tárgyalni. Ezeket olyan pontossággal kell megadni, hogy a gazdasági szereplők
megállapíthassák a beszerzés tárgyát, jellegét és dönthessenek arról, hogy kívánnak-e részvételi
jelentkezést benyújtani.
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Az ajánlattételi határidő alatt az első ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni.
Az ajánlattételi felhívásnak tartalmazni kell a tárgyalás lefolytatásának menetét, és az ajánlatkérő
által előírt szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját.
Az első ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő meghatározására a Kbt. 84 § (4) – (8)
bekezdését kell alkalmazni. (Ld. A jelen szabályzat 2. pont szerinti: Meghívásos eljárásban
meghatározott határidőket.)
4.) Versenypárbeszéd: a Kbt. 90 – 94. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás, amelyet az
ajánlatkérő a 85 § (2) bekezdésben foglalt esetekben (Megegyezik a 3. pont szerinti Tárgyalásos
eljárás eseteivel) alkalmazhat azzal, hogy legalább az ajánlatkérő által kiválasztott legalább három
részvételre jelentkezővel kell a párbeszédet lefolytatni.
5.) Innovatív partnerség: a Kbt. 95 – 97 §. Olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja
egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése és ezek beszerzése.
Az innovációs partnerség két szakaszra tagolódik:
a) az e törvényben szabályozott eljárásrend szerint kerül sor az innovációs partnerségi
szerződés vagy szerződések megkötésére (eljárási szakasz), majd
b) a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben szabályozott
feltételek szerint történik (szerződéses szakasz).
Az innovatív partnerségi szerződés megkötésére a fenti
figyelembevételével a tárgyalásos eljárás szabályait kell alkalmazni.

§-okban

foglalt

eltérések

6.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: Kbt. 98 – 103 §
Az egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely kivételes esetekben, a fenti §-okban
meghatározott esetekben alkalmazható.
Ajánlattétel felhívás megküldésével, illetve tárgyalási meghívó megküldésével kezdődik.
Az eljárás megkezdésének napján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatósághoz az
ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkre vonatkozó
adatokat, a beszerzés becsült értékét, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó
körülményekről szóló tájékoztatást.
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2. sz. melléklet

Sajátos beszerzési módszerek

1.) Keretmegállapodások: a Kbt. 104 - 105. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő, amennyiben közbeszerzését keretmegállapodás útján valósítja meg, a Kbt-ben
foglaltaknak megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt, majd
beszerzését a keretmegállapodás alapján a fenti §-ok figyelembevételével valósítja meg.
2.) A dinamikus beszerzési rendszer: Kbt. 106 – 107 §.
Az ajánlatkérő a gyakran felmerülő közbeszerzései megvalósítása érdekében dinamikus
közbeszerzési rendszert hozhat létre. Ezt a rendszert elektronikus folyamatként kell működtetni,
amelyben az ajánlatkérő és az ajánlattevő között minden kommunikáció elektronikusan történik, és
ahhoz bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott gazdasági feltételeknek.
Az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételre a meghívásos eljárás részvételi
szakaszának szabályai, a beszerzés megvalósítására, a meghívásos eljárás ajánlattételi
szakaszának szabályait alkalmazza a fenti §-ok figyelembevételével.

3.) Elektronikus árlejtés: Kbt. 108 §
Az ajánlatkérő, ha azt a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előzetesen jelezte, a nyertes
ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kezdeményezhet, amennyiben:
a) a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásban, ha a közbeszerzési dokumentumok
tartalma, különösen a műszaki leírás pontosan meghatározható,
b) a 105. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodás felei közötti verseny
újranyitása esetén,
c) a szerződéseknek a 106. § szerinti dinamikus beszerzési rendszer keretében való odaítélése
esetén.
Az eljárást megindító felhívásban az árlejtésnek kizárólag az alábbi ajánlati elemek valamelyikén
kell alapulnia:
a) kizárólag az árakon, ha az ajánlatok értékelése kizárólag az ár alapján történik;
b) az árakon, illetve az eljárásban alkalmazott más értékelési szempontokon, ha az ajánlatok
értékelésére a legjobb ár-érték arányt vagy a legalacsonyabb költséget megjelenítő szempontok
alapján kerül sor.
Az elektronikus árlejtés lefolytatásának részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.
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4.) Elektronikus katalógusok: Kbt. 109 §.
Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti
a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.
A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel a központi beszerző szerv eljárásán kívül a
dinamikus beszerzési rendszer, az elektronikus árlejtés alkalmazása és az elektronikus katalógus
esetén követelhető meg az ajánlattevőtől.
Ha egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kötelezővé teszi az elektronikus kommunikációs
eszközök használatát, az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus
katalógus formájában kell benyújtani vagy, hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell
csatolnia az ajánlatához.
Ha az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, az ajánlatkérő köteles:
a) ezt az eljárást megindító felhívásban vagy – ha előzetes tájékoztatót alkalmaz eljárást
meghirdető felhívásként – a közvetlen részvételi felhívásban közölni;
b) a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni a külön kormányrendelet szerinti, az elektronikus
katalógus formátumával, a felhasznált elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki
szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatát (a
továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint fogadja el.

I.
A Szabályzat hatálya

A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó
beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő
döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 15-20 §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek
alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva
kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik.

II.
A közbeszerzési eljárás fajtái
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról, határidőkről
szóló tájékoztatást jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

III.
Sajátos beszerzési módszerek
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról, határidőkről
szóló tájékoztatást jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

IV.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
1.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos kormány és miniszteri rendeletek rendelkezései
alapján kell végrehajtani.

2.) A közbeszerzések tervezése
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés alapján
legkésőbb minden év március 31-ig a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS) éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít, melyet az Önkormányzat Képviselőtestülete fogad el.
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A KCS feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztálya látja el. A közbeszerzés tervezésével és előkészítésével kapcsolatban a
KCS ellátja mind a Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati
Hivatal közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait a társult három önkormányzat – Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
-

a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,

-

a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,

-

a közbeszerzési eljárás típusát,

-

lefolytatásának tervezett időpontját,

-

valamint a beszerzés becsült értékét.

Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni a Kbt. 43 §ában foglaltaknak megfelelően. A lefolytatott közbeszerzési eljárásokról a 44/2015. (XI. 2.) MvM
rendelet 40 §-a szerint éves statisztikai összegzést kell készíteni és a tárgyévet követő év május 31-ig
közzétenni. A közzétételekről a KCS gondoskodik.
A közbeszerzési terv nyilvános, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni. A Közbeszerzési Hatósági vagy
a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervet az
ajánlatkérő köteles megküldeni.
3.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzatai Hivatal
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a 263/2013. (V.30.) Gye Kt.
Határozatban jóváhagyott a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzat 28. sz. mellékletét képező beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt
rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.

4.) A közbeszerzési eljárás előkészítése
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a beszerzés tárgyára és a becsült értékére tekintettel
megfelelő alapossággal előkészíteni.
A közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők műszakilag
megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot tudjanak adni.
A KCS a becsült érték meghatározása céljából köteles külön vizsgálatot végezni és annak eredményét
dokumentálni. A KCS a vizsgálat során az alábbi objektív alapú módszereket alkalmazhatja:
a)
b)
c)
d)
e)

a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
igazságügyi szakértő igénybe vétele,
szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési
adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
Az építési beruházások esetében csak a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelelő tervek birtokában indítható meg közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérőnek a terv ellenőrzésről
és a tervezői művezetésről is gondoskodnia kell.
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Az ajánlatkérő a verseny tisztaságára, az esélyegyenlőségre és az egyenlő elbánásra vonatkozó
alapelvek figyelembe vétele mellett az eljárás megindítása előtt független szakértőkkel, hatóságokkal,
illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációt folytathat a gazdasági szereplők tájékoztatása
érdekében.
Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt olyan személy
vagy szervezet, amely vagy aki a Kbt. 25. §-a alapján összeférhetetlen.
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot
meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót bevonni.
A Képviselő-testület a KCS javaslata alapján létrehozza a legalább 3 tagú Bíráló Bizottságot az ajánlatok
szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő elbírálására és
értékelésére.
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint
az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a Bíráló Bizottság tagjainak, az ajánlatkérő
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont más személyeknek és szervezeteknek együttesen
rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi
szakértelemmel.
Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozza meg. A testületi
döntéshozatal esetén a Bíráló Bizottságban képviselő-testület tagja kizárólag tanácskozási joggal vehet
részt.

5.) A Bíráló Bizottság feladata a KCS előterjesztése és javaslatai alapján
-

-

pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes
megfogalmazása (IV. 3. pont figyelembevételével)
a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása
az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának leírása
részvétel az közbeszerzési dokumentum szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési
feltételek meghatározásában
ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
a beérkezett ajánlatok bontása és értékelése
az ajánlatok elbírálása
írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a Képviselőtestület által létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
állandó tagjaiból álló testület (a továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve a Képviselő-testület
részére
szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése
előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a válasz megfogalmazásában.

6.) Az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció
A KCS előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció tervezetét,
melyet az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési Bizottság fogad el.
A KCS feladata az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése.
A Közbeszerzési Bizottság dönt arról, hogy az adott közbeszerzés milyen eljárással kerüljön
lefolytatásra, különösen, hogy:
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az előzetes tájékoztató hirdetmény alapján (közvetlen részvételi felhívással), illetve
a nemzeti értékhatár alatti eljárás esetén a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztató
közzétételével, vagy a 115 §-ban meghatározott közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás szerint,
valamint arról is, hogy ír-e elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Az ajánlattevők személyéről a Kbt. 115 § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Közbeszerzési
Bizottság az eljárást megindító hirdetmény elfogadásával egyidejűleg dönt a KCS javaslata alapján.

-

-

7.) A közbeszerzési eljárás lefolytatása
A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, illetve a nemzeti értékhatárokat
elérő, de a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott értékeket el nem érő értékű közbeszerzés
esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik. A KCS lehetőleg
olyan ajánlattevők felkérésére tehet javaslatot, akik mikro-, kis- vagy középvállalkozások és amelyek
szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban (egyéni vállalkozók nyilvántartása, cégjegyzék) és a
tevékenységi körükben szerepel a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység, valamint az ajánlattétel
időpontjában megelőző lezárt üzleti évben a nettó árbevételük meghaladta a közbeszerzés tárgyának
értékét.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének feltétele az
alábbi dokumentumok rendelkezésre állása:
-

igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló
részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
szerződés-tervezet,
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.

8.) A közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevők részére a KCS bocsátja rendelkezésre. A KCS köteles
gondoskodni továbbá arról, hogy a közbeszerzési dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig
rendelkezésre álljon.

9.) Az ajánlatok benyújtása, bontása
A benyújtott ajánlatokat az ajánlati/ajánlattételi határidő lejártáig, a KCS zárható irodájában kell tárolni
és tilos felbontani. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának
időpontjában meg kell kezdeni.
Az ajánlatkérő az ajánlatok, végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása
előtt közvetlenül ismerteteti a közbeszerzés becsült értékét, rész ajánlattétel biztosítása esetén a
részenkénti becsült összeget, illetve ismertetheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét is.
A tárgyalásos eljárásban előzetesen egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell hozni, hogy az
ajánlatkérő mikor fogja a tárgyalásokat lezárni.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban
történő beadására, a beadási határidő egyidejű meghatározásával.
A bontást a KCS, a Bíráló Bizottság elnöke vagy tagja, vagy ha ilyen megbízásra kerül sor, akkor a
felelős akkreditált közbeszerzési szakértő végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
-

a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),
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-

jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
ajánlattevő nevét és címét,
ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek
azoknak a megnevezését, akik a bontáson a felolvasólapba kérték a betekintést.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS a bontástól
számított 5 napon belül küld meg az összes ajánlattevőnek.
A határidő után beérkezett ajánlatokról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az összes ajánlattevőnek
meg kell küldeni.

10.) Az ajánlatok vizsgálata, értékelése
A KCS az ajánlatok bontását követően meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és a
vizsgálatról tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.
A KCS az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a jogszabályban meghatározott kritériumok
előzetes ellenőrzésekor köteles elfogadni az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 114 § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatok megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatosan
felvilágosítás kérést bocsájt ki, illetve számítási hiba javítást végez.

szükség

szerint

hiánypótlást,

Amennyiben hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérésre vonatkozó bírálati cselekményeket végez, akkor
köteles meggyőződni arról, hogy ezek teljesítése az megfelel-e a Kbt-ben meghatározott feltételeknek.
Amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlást, illetve a felvilágosítás adást nem teljesítette, vagy nem az
előírt határidőben teljesítette, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az
elbírálás során. Számítási hiba javítása esetén az összes ajánlattevőt egyidejűleg közvetlenül, írásban és
haladéktalanul tájékoztatni kell.
A Bíráló Bizottság amennyiben megállapítja, hogy az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az ár, vagy költség vagy azoknak valamely
önálló értékelésre kerülő elem tekintetében, köteles írásbeli indoklást kérni az ajánlattevőtől a többi
ajánlatkérő írásbeli értesítése mellett.
Az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához ha szükséges, az ajánlatkérő
összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket
megalapozó adatokat.
A Bíráló Bizottság az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ajánlatot csak akkor
nyilváníthatja érvénytelennek, ha írásban előzetes tájékoztatást kért és az ajánlattevő nem tudta
igazolni, hogy az állami támogatást jogszerűen szerezte. Erről az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési
Hatóságon keresztül az Európai Bizottságot tájékoztatni.
A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során
felelős az objektív, a Kbt-ben meghatározott szempontok szerinti értékelésért.

A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők esetleges kizárására, illetve benyújtott ajánlatok
érvényességére/érvénytelenségére, valamint az eljárás eredményességére/eredménytelenségére,
továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb a Kbt. 76 - 77 – 78 §-ában meghatározottak
figyelembevételével, illetve ha az ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között.
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárás lezáró döntést meghozó
személy vagy testület részére. A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben
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rögzíteni kell a tagok javaslatát, illetve a Bíráló Bizottság döntését. A tagoknak egyéni bírálati lapot
nem kell készíteni.
A döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eljárást lezáró döntést meghozó
Közbeszerzési Bizottság, illetve a képviselő-testület elé.

11.) A közbeszerzési eljárás eredménye
Az eljárás eredményéről a Kbt. 79. §-ában meghatározottak szerinti írásbeli összegezést a KCS készíti el
és legkésőbb 3 munkanapon belül küldi meg az eljárásban részt vett gazdasági szereplőknek.
Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik. A hirdetmények ellenőrzése a 44/2015. (XI. 2.) MvM
rendelet alapján kötelező, az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő viseli.

12.) Előzetes vitarendezés
Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati eljárás
indul, vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál
kezdeményezett jogorvoslat esetén a választ a Kbt-ben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők
figyelembe vételével a Bíráló Bizottság közreműködése mellett a KCS készíti el és a Közbeszerzési
Bizottság hagyja jóvá, az ezzel kapcsolatos közzétételről a KCS gondoskodik. A Közbeszerzési Bizottság
dönt arról is, amennyiben jogorvoslat indul és az az ajánlatkérőt elmarasztalja, hogy a határozat
felülvizsgálatát a bíróságtól kérje az ajánlatkérő. A jogorvoslati eljárásban felelős akkreditált
közbeszerzési szakértő, jogtanácsos, vagy ügyvédi képviselet kötelező.

13.) Az európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az 500 M Ftot meghaladó értékű közbeszerzések
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az 500 M Ft-ot
meghaladó értékű közbeszerzések esetében az eljárást megindító felhívást, és az eljárást lezáró
döntést a Képviselő-testület fogadja el. Ezekben az eljárásokban a Kbt. 27 § (3) bekezdése szerint az
ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A testület legkésőbb az
eljárás megindító felhívás elfogadásával egyidejűleg dönt a szakértő személyéről.

V.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre vonatkozó szabályok
(Kbt. 130 – 140 §)
1.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás rendje
szerint, a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső
rendelkezésekben foglaltak szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a közbeszerzési
dokumentum és az ajánlat tartalmának megfelelően, a Kbt. 131 § (5) és (6) bekezdései szerinti
időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról a KCS gondoskodik a Kbt.
43 § rendelkezései szerint.
2.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel, a
Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó döntése alapján kerülhet sor.
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VI.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
1.) Az ajánlatkérő az összeférhetetlenség és a verseny tisztasága sérelmének elkerülése érdekében
biztosítja, hogy az eljárásban ne vegyen részt olyan, aki a Kbt. 25 § szerint összeférhetetlen.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására
bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra,
ha a Kbt. 25 § (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra
tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele
szemben fennáll-e a Kbt. 25 § szerinti összeférhetetlenség.
2.) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési
eljárás lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges
károkozásuk esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti kártérítési
felelősségükre. A döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők
jogállásáról, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok,
valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv. 6:519 §-a szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók.
3.) Az ajánlatkérő nevében vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró, illetve a felelős akkreditált
közbeszerzési szakértőt a felelősség a vele kötött szerződés tartalmának megfelelően terheli.

VII.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés

1.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a
közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat,
szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton rögzített
formában is meg kell őrizni.
2.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az iratkezelési
szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat vállalkozási vagy
megbízási jogviszonyban eljáró személlyel vagy szervezettel szerződést köt, úgy a szerződésnek
kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
-

az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS részére
az eljárás eredeti dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti példányait)
iratjegyzék és teljességi nyilatkozattal együtt hiánytalanul átadni,

-

az ajánlatkérő nevében eljáró, felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során keletkezett
dokumentumokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti jogosultaknak,
annak szabályaival biztosítania kell a betekintést.

A felelős akkreditált közbeszerzési szakértő alkalmazása esetén pontosan meg kell határozni azokat a
feladatokat, amelyeket a szakértőnek el kell végezni.
3.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes
ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést
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tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 145. § (3) bekezdése szerinti
eljárásban valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. §-ba ütköző módon történt,
illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban
résztvevő KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a
Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.

IX.
Záró rendelkezések

Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. ………
hó ….. napján hagyta jóvá és 2016. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően
megkezdett közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 450/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos
szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.

Gyomaendrőd, 2016. ………………………..

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

……………………………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző
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1. sz. melléklet
A közbeszerzési eljárás fajtái

1.) Nyílt eljárás: A - Kbt. 81 §-a - ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni.
Az ajánlattételi határidő 40 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő nem biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében a teljeskörű
közvetlen elektronikus hozzáférést, az ajánlattételi határidő, amennyiben az ajánlatok elektronikusan is
benyújthatók, 35 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de
legfeljebb 12 hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, akkor 20 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében teljeskörű, közvetlen
elektronikus hozzáférést, akkor az ajánlattételi határidők 5 nappal rövidebbek.
A gyorsított nyílt eljárás esetén 15 nap.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a
határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.

2.) Meghívásos eljárás – a Kbt. 82-84. §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely részvételi
felhívással indul, és amelynek első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők a
szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69 §-ával
összhangban. A részvételi határidő a hirdetmény feladásának napjától számított 30 napnál, gyorsított
eljárás esetén 15 napnál rövidebb nem lehet. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja a
részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési beruházás esetén 60. napnál későbbi időpontban
nem határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján az ajánlatkérő
dönt. Az eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz eredményességének közlésétől számított
5 munkanapon belül az írásbeli ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített jelentkezőknek
egyidejűleg meg kell küldeni.
A meghívásos eljárást előzetes tájékoztatató útján is meg lehet hirdetni (Közvetlen részvételi felhívás.)
A Kbt. közvetlen részvételi felhívás megküldését akkor teszi lehetővé, ha a részvételi felhívást
tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de legfeljebb 12 hónapon
belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel az Ajánlatkérő. Ebben az esetben az
ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb, mint 15 nap. Az Ajánlatkérő közvetlen részvételi felhívásban
legalább 5 ajánlattevőre vonatkozó keretszámot határozhat meg arra, hogy a részvételre jelentkezők
közül az eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszámnak megfelelő alkalmas és érvényes
jelentkezést benyújtónak küldi meg az ajánlattételi felhívást. Keretszám meghatározása esetén az
objektív és a Kbt. alapelveivel összhangban álló szempontokat és azt, hogy ennek igazolására milyen
okiratok benyújtását kérik, amely alapján az Ajánlatkérő a rangsorolást elvégzi.
Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 35 napnál nem lehet rövidebb.
Az ajánlattételi határidő legalább 30 nap, ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok elektronikus
úton is benyújthatók.
Gyorsított eljárásban az ajánlattételi határidő 10 nap.
Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők
megállapodásban rögzíthetik. Amennyiben az alkalmasnak minősített jelentkezőkkel az ajánlatkérő
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nem tud megállapodni, a határidőt az ajánlatkérő állapítja meg, amely nem lehet az ajánlattételi
felhívás megküldésének napjától számított 15 napnál rövidebb.
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok elektronikus, korlátlan, teljes körű,
térítésmentes hozzáférhetőségét biztosítja, akkor a gyorsított eljárás kivételével a határidők 5 nappal
rövidebbek.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a
határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.

3.) Tárgyalásos eljárás – Kbt. 83., 85 – 89 §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely akkor
alkalmazható, ha
a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások
kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül;
b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz;
c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos
körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható
ki a legkedvezőbb ajánlat;
d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban
meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy
műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással; vagy
e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen
ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett
eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, amelyben fel kell tüntetni az eljárás alkalmazásának
jogcímét.
Amennyiben a tárgyalásos eljárást az ajánlatkérő előzetes tájékoztató útján hirdeti meg, (Kbt. 82 § (3)
bekezdés) az ajánlattevő keretszámát legalább 3 ajánlattevőben is meghatározhatja.
A közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő meghatározhatja, hogy a műszaki leírás és a
szerződéses feltételek mely elemei jelentik azokat a minimum követelményeket, amelyekről nem fog
tárgyalni. Ezeket olyan pontossággal kell megadni, hogy a gazdasági szereplők megállapíthassák a
beszerzés tárgyát, jellegét és dönthessenek arról, hogy kívánnak-e részvételi jelentkezést benyújtani.
Az ajánlattételi határidő alatt az első ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni.
Az ajánlattételi felhívásnak tartalmazni kell a tárgyalás lefolytatásának menetét, és az ajánlatkérő által
előírt szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját.
Az első ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő meghatározására a Kbt. 84 § (4) – (8)
bekezdését kell alkalmazni. (Ld. A jelen szabályzat 2. pont szerinti: Meghívásos eljárásban
meghatározott határidőket.)
4.) Versenypárbeszéd: a Kbt. 90 – 94. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás, amelyet az
ajánlatkérő a 85 § (2) bekezdésben foglalt esetekben (Megegyezik a 3. pont szerinti Tárgyalásos eljárás
eseteivel) alkalmazhat azzal, hogy legalább az ajánlatkérő által kiválasztott legalább három részvételre
jelentkezővel kell a párbeszédet lefolytatni.
5.) Innovatív partnerség: a Kbt. 95 – 97 §. Olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja egy
innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése és ezek beszerzése.
Az innovációs partnerség két szakaszra tagolódik:
a) az e törvényben szabályozott eljárásrend szerint kerül sor az innovációs partnerségi szerződés vagy
szerződések megkötésére (eljárási szakasz), majd
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b) a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben szabályozott feltételek
szerint történik (szerződéses szakasz).
Az innovatív partnerségi szerződés megkötésére a fenti §-okban foglalt eltérések figyelembevételével a
tárgyalásos eljárás szabályait kell alkalmazni.

6.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: Kbt. 98 – 103 §
Az egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely kivételes esetekben, a fenti §-okban meghatározott
esetekben alkalmazható.
Ajánlattétel felhívás megküldésével, illetve tárgyalási meghívó megküldésével kezdődik.
Az eljárás megkezdésének napján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi
felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkre vonatkozó adatokat, a
beszerzés becsült értékét, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről
szóló tájékoztatást.
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2. sz. melléklet
Sajátos beszerzési módszerek

1.) Keretmegállapodások: a Kbt. 104 - 105. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő, amennyiben közbeszerzését keretmegállapodás útján valósítja meg, a Kbt-ben
foglaltaknak megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt, majd
beszerzését a keretmegállapodás alapján a fenti §-ok figyelembevételével valósítja meg.
2.) A dinamikus beszerzési rendszer: Kbt. 106 – 107 §.
Az ajánlatkérő a gyakran felmerülő közbeszerzései megvalósítása érdekében dinamikus közbeszerzési
rendszert hozhat létre. Ezt a rendszert elektronikus folyamatként kell működtetni, amelyben az
ajánlatkérő és az ajánlattevő között minden kommunikáció elektronikusan történik, és ahhoz bármely
olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági
feltételeknek.
Az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételre a meghívásos eljárás részvételi
szakaszának szabályai, a beszerzés megvalósítására, a meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszának
szabályait alkalmazza a fenti §-ok figyelembevételével.

3.) Elektronikus árlejtés: Kbt. 108 §
Az ajánlatkérő, ha azt a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előzetesen jelezte, a nyertes
ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kezdeményezhet, amennyiben:
a) a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásban, ha a közbeszerzési dokumentumok tartalma,
különösen a műszaki leírás pontosan meghatározható,
b) a 105. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodás felei közötti verseny újranyitása
esetén,
c) a szerződéseknek a 106. § szerinti dinamikus beszerzési rendszer keretében való odaítélése esetén.
Az eljárást megindító felhívásban az árlejtésnek kizárólag az alábbi ajánlati elemek valamelyikén kell
alapulnia:
a) kizárólag az árakon, ha az ajánlatok értékelése kizárólag az ár alapján történik;
b) az árakon, illetve az eljárásban alkalmazott más értékelési szempontokon, ha az ajánlatok
értékelésére a legjobb ár-érték arányt vagy a legalacsonyabb költséget megjelenítő szempontok
alapján kerül sor.
Az elektronikus árlejtés lefolytatásának részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.

4.) Elektronikus katalógusok: Kbt. 109 §.
Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a
gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.
A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel a központi beszerző szerv eljárásán kívül a
dinamikus beszerzési rendszer, az elektronikus árlejtés alkalmazása és az elektronikus katalógus esetén
követelhető meg az ajánlattevőtől.
Ha egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kötelezővé teszi az elektronikus kommunikációs
eszközök használatát, az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus
katalógus formájában kell benyújtani vagy, hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell
csatolnia az ajánlatához.
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Ha az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, az ajánlatkérő köteles:
a) ezt az eljárást megindító felhívásban vagy – ha előzetes tájékoztatót alkalmaz eljárást meghirdető
felhívásként – a közvetlen részvételi felhívásban közölni;
b) a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni a külön kormányrendelet szerinti, az elektronikus
katalógus formátumával, a felhasznált elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival
és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt.
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2016. évi útkarbantartás
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendelet elfogadását követően megkezdődött az éves
útfelújítási és karbantartási beruházás előkészítése.
Az előkészítés során az alábbi költségvetési forrásokat vettük alapul:
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat terhére: 25.000.000 Ft
Öregszőlői utak felújítása:
6.000.000 Ft
TOP és egyéb pályázati saját erő terhére:
9.000.000 Ft
Összesen:
40.000.000 Ft
Az elmúlt időszakban több képviselői és lakossági útfelújítási, karbantartási bejelentés, kérés is érkezett hozzánk
elsősorban az alábbi területekre:
Öregszőlő teljes területe
Október 6. ltp
Rácz Lajos utca
Vadász utca
Vásártéri lakótelep
Dr Szilágyi Ferenc üdülőtelep
Öregszőlő:
Az öregszőlői lakosok februári Képviselő-testületi ülésre benyújtott levele, kérése alapján felmérésre került az
Öregszőlői utak sármentesítése útalap építéssel.
A felmérés az 1. számú mellékletben megtalálható.
Probléma:
Javítási javaslat:

a területen szinte kizárólag földutak találhatók, gyenge beépítéssel
25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból

Terület:
Bekerülési költség:
Önkormányzati önerő:

23.037 m2
117.027.960 Ft
85.554.922 Ft

Mivel a tervezett beruházás összköltsége igen jelentős ezért javasoljuk, hogy a magánerős lakossági út- és
közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet
alapján lakossági sajáterő is kerüljön bevonásra.
A rendelet alapján amennyiben az útépítéssel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak 67 %-a
szándéknyilatkozatban jelzi az útépítési szándékát úgy a beruházás 20 %-áig lakossági önerő vonható be. A
lakossági hozzájárulás rossz anyagi helyzet esetén részletfizetéssel is teljesíthető.
2016. március 30-án lakossági fórum kerül megtartásra a Rózsahegyi Házban, melyen részletes tájékoztatást
nyújtunk az útépítő közösség létrehozásáról.
Október 6. ltp.:
Lakossági és képviselői kérés volt, hogy a 2015-ben feljavított makadámútra kerüljön aszfalt burkolat
Probléma:
A meglévő útszerkezet megfelelő teherbírású, ezért átépítés nélkül leaszfaltozható
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:
Megjegyzés:

5 cm zúzott kő kiegyenlítő réteg (0-20)
5 cm aszfalt réteg (AC11)
840 m2
5.767.070 Ft
a beruházáshoz építési engedély szükséges (kb 3 hónap, + tervezési díj)
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Rácz Lajos utca
Probléma
A leromlott aszfaltréteg miatt beázó alap helyenként megsüllyedt. Az aszfaltréteg teljes
felületén „pókhálósan" repedezett.
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:

megsüllyedt részek lokális kezelése
átlagosan 8 cm vastag kiegyenlítő réteg kiépítése
5 cm AC11 aszfaltréteg kiépítés
336 m2
2.929.900 Ft

Vadász utca:
Probléma:
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:

Az utcában nincs szilárd útburkolat
25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból
795 m2
3.533.778 Ft

Vásártéri lakótelep:
Probléma:
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:

A lakótelep 27, 28, 29 és 30 számú épülete előtt nincs szilárd útburkolat
25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból
3*105 m2= 315 m2
1.600.200 Ft

Dr Szilágyi Ferenc üdülőtelep:
Probléma:
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:

A Fürdő és a holtág közötti részen a zsákutcákban nincs szilárd útburkolat
25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból
3*90 m2=270 m2
1.371.600 Ft

Kátyúzás:
A korábbi évekhez hasonl óan az idei évben is indokoltnak tartjuk a kátyúzási munkálatok elvégzését is. A 2013-as
és 2014-es évben évente 2000 m2 felületű kátyúzás valósult meg, mely jelentős javulást eredményezett a város
útjain, így a 2016-os évben elegendő lehet egy 1000 m2 felületű kátyúzás is.
Terület:
1000 m2
Bekerülési költség: 8.255.000 Ft
A fenti beruházások összes bekerülési költsége: 129.774.575 Ft
A teljes tervezett beruházás 2016-os kivitelezése forráshiány miatt nem lehetséges, ezért az alábbi műszaki tartalom
megvalósítását javasoljuk:
Kátyúzás, 1000 m2:
Kör utca makadámút építés:
Álmosdomb utca makadámút építés (150 m):
Kis utca makadámút építés (195 m):
Páskumi út makadámút építés (190 m):
Szőlőskert utca makadámút építés (150 m):
Vásártéri ltp.:
Rácz Lajos utca útburkolat javítás:
Összesen:
Tervezett keret összeg:
Különbözet:

8.255.000 Ft
14.645.640 Ft
2.286.600 Ft
2.971.800 Ft
2.895.600 Ft
2.286.000 Ft
1.600.200 Ft
2.929.900 Ft
37.870.740 Ft
40.000.000 Ft
2.129.260 Ft

Lakossági önerő bevonása miatti visszatérülés:
Öregszőlő:
5.017.128 Ft
Vásártéri lakótelep: 320.040 Ft
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Útkarbantartási műszaki tartalom meghatározás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi útkarbantartási és földút stabilizációs beruházások
megvalósítását támogassa, azzal hogy a földút stabilizációval érintett utak esetében 20 %-os lakossági önerő
bevonása szükséges:
Kátyúzás, 1000 m2:
8.255.000 Ft
Kör utca makadámút építés:
14.645.640 Ft
Álmosdomb utca makadámút építés (150 m): 2.286.600 Ft
Kis utca makadámút építés (195 m):
2.971.800 Ft
Páskumi út makadámút építés (190 m):
2.895.600 Ft
Szőlőskert utca makadámút építés (150 m): 2.286.000 Ft
Vásártéri ltp.:
1.400.175 Ft
Rácz Lajos utca útburkolat javítás:
2.929.900 Ft
Összesen:
37.670.715 Ft
A lakossági önerő vállalására vonatkozó szándéknyilatkozatok beérkezése után, de legkésőbb 2016. május 26-ig
kerüljön újra beterjesztésre a beruházás előkészítése.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 05. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Top-1.2.1 Turisztikai pályázat
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. január 28-án a Széchenyi 2020 keretében megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati felhívás.
A felhívás keretében támogatható tevékenységek:
A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése
Ökoturisztikai fejlesztések
Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok,
vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai
fejlesztései
Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
Kerékpáros turizmus fejlesztése
Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján fürdőzési célra engedélyezett víz és
a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése
érdekében
Horgászturizmus fejlesztése
Az önállóan támogatható tevékenységek elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása.
Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói
hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében
Támogatási keret Békés megyében:
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
Támogatási intenzitás:
Támogatási kérelmek várható száma:

2 100 millió Ft
2016.02.25.-2016.04.27
36 hónap
50-1500 millió Ft
100 %
18-23

Projektötlet: A konstrukció keretében támogatási kérelmet tudunk benyújtani a Fűzfás zug horgászturisztikai célú
fejlesztésére, horgászhelyek, horgászversenypálya, megközelítést biztosító út, közösségi tér kialakítására, stégek
fejlesztésére, illetve a szükséges kiszolgáló létesítmény feltételeinek előteremtése érdekében.
A pályázati kiírásnál jelzett időtartamon belül kell a pályázóknak benyújtani a Magyar Államkincstár területileg
illetékes irodájához a megvalósítandó projektötletet. Az elbírálást követően, támogatott projektötlet esetén
támogatási szerződés megkötésére kerül sor, majd ezt követően a projekt előkészítés szakaszában nyílik lehetőség
a pályázatok tényleges kidolgozására és a szerződésben rögzítettek szerinti megvalósítására. A támogatási
kérelmet online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A benyújtott kérelmet a Támogató hatóság formai és
tartalmi szempontból ellenőrzi. Az irányító hatóság a támogatási kérelemről születő döntés megalapozására döntéselőkészítő bizottságot állíthat fel, amely minden tartalmilag értékelt projektet megvizsgál és elkészíti a döntési
javaslatát. A Döntés Előkészítő Bizottság a döntési javaslatot felterjeszti az Irányító Hatóság vezetőjének. Az Irányító
Hatóság vezetője az értékelő(k) által készített értékelő lap(ok) alapján a támogatási kérelem támogatásáról vagy
csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő támogatásáról, a támogatási kérelem
elutasításáról vagy újraértékeléséről dönt.
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Top-1.2.1 Turisztikai pályázat "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-15 Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati kiírásra a Fűzfás zugi holtág horgászturisztikai
célú fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések
megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 04. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2016. évi civil alapra benyújtott pályázatok
Toldi Balázs polgármester
Omiliákné Csikós Anikó

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél
szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési feladatainak
ellátását.
A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján, és a helyi újságban jelent meg. A pályázati űrlapok és a pályázat
benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról voltak letölthetők. A rendeletek
előírásai szerint a pályázatok előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A
benyújtási határidő 2016. február 29-e éjfél volt.
A civil alap A) komponense meghívásos jellegű, mind a 7 civil szervezet benyújtotta pályázatát, a kiosztható
támogatás 2.000.000,-Ft.
A civil alap úgynevezett kötött részében a Városi Képtár gyűjteményének megőrzéséhez, gazdagításához és
folyamatos bemutatásához 1.540.000,-Ft pénzbeli támogatást biztosíthat a Képviselő-testület. Fenti célokra a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért nyújtott be támogatási kérelmet.
A tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységének támogatására, a tűzoltóságok
nemzetközi kapcsolatainak ápolására 500.000,-Ft-ot biztosíthat a Képviselő-testület. Fenti célra a Gyomaendrőd
Város Tűzoltó Egyesülete nyújtott be támogatási kérelmet.
A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, környezetük biztonságáért felelősséget érző
állampolgárok számára 400.000,-Ft-ot biztosíthat a Képviselő-testület. Fenti célra a Gyomaendrődi Polgárőr
Egyesület nyújtott be támogatási kérelmet.
A civil alap B) komponensében a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház teremhasználatára
nyújtható támogatás.
2016-ban a Kállai Ferenc Kulturális Központot és a Szent Antal Népházat közművelődési célból (tánc- és előadó
művészeti oktatás, műsoros próbák, civil közösségi és közművelődési programok stb.) rendszeresen igénybe vevő
civil szervezetek nyújthattak be kérelmet. A Képviselő-testület 550.000,-Ft értékű intézményi szolgáltatást
természetbeni juttatásként biztosíthat.
A pályázati rendszer keretén belül 6 szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét. Ezen felül további 2 kérelem
érkezett az Önkormányzathoz a teremhasználat támogatására, ezen két klub nyilvántartásban nem szereplő
szervezet, ezért nem a pályázati rendszerben nyújtották be kérelmüket.
A pályázatok, a pályázatok összegzését tartalmazó táblázat, valamint a számolótábla az előterjesztéseket kézbesítő
e-mailben található linkről tölthető le.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy a
kérelem elutasítására.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatok formai és tartalmi érvényességéről, valamint a
javasolt támogatásról szíveskedjen dönteni.
1. döntési javaslat
"2016. évi civil alapra benyújtott pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
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Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999 (VIII.23.) Kt rendelet 6. § (7) bekezdése
értelmében 2016 évben a Civil alap A) komponensére benyújtott pályázatokat javasolja formai és tartalmi
szempontból érvényesnek/érvénytelennek nyilvánítani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2016. évi civil alapra benyújtott pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999 (VIII. 23.) KT rendelet 6. § (7) bekezdése értelmében
2016. évben a Civil alap A) komponenesére benyújtott támogatási kérelmeket az alábbi mértékben javasolja
támogatni.
Pályázati
Javasolt
S.sz. Pályázó
azonosító
támogatás
1
Kulturális Egyesület, Komédiás Kör
CIV-002-16
2
Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
CIV-003-16
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért
3
CIV-005-16
Közhasznú Alapítvány
4
Hallható Hang Alapítvány
CIV-006-16
5
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
CIV-007-16
6
OMart Kulturális Műhely Egyesület
CIV-009-16
7
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
CIV-010-16
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"2016. évi civil alapra benyújtott pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999 (VIII. 23.) KT rendelet 6. § (7) bekezdése értelmében
a Civil alap kötött támogatásaira benyújtott támogatási kérelmeket 2016. évben az alábbi mértékben javasolja
támogatni:
S.sz. Pályázó
Pályázati azonosító
Javasolt támogatás
1
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
CIV-001-16
2
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
CIV-004-16
3
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
CIV-008-16
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"2016. évi civil alapra benyújtott pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999 (VIII. 23) KT rendelet 6.§ (7) bekezdése értelmében
2016. évben a Civil alap B) komponensére benyújtott pályázatokat formai és tartalmi szempontból javasolja
érvényesnek/érvénytelennek nyilvánítani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"2016. évi civil alapra benyújtott pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkorormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999 (VIII. 23.) KT rendelet 6. § (7) bekezdése értelmében
Civil alap B) komponensére benyújtott támogatási kérelmeket az alábbi mértékben javasolja támogatni :
Igényelt heti óraszám Az igényelt heti
Javasolt
S.sz Pályázó
Melyik intézményben
2016. évben
óraszám összegben
tám
Kállai Ferenc Kulturális
1
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
1
63.750,-Ft
Központ
Kállai Ferenc Kulturális
2
Kner Tánc Sport Egyesület
3
191.250,-Ft
Központ
Kállai Ferenc Kulturális
3
Rumba Táncsport Egyesület
3
191.250,-Ft
Központ
Körösmenti Táncegyüttes
Kállai Ferenc Kulturális
4
3
191.250,-Ft
Alapítvány
Központ
Kállai Ferenc Kulturális
5
Nyugdíjas Gyomai Nőklub
1
63.750,-Ft
Központ
6
Endrődi Gazdakör
Szent Antal Népház
1
55.000,-Ft
Gyomaendrődi Barátság
7
Szent Antal Népház
2016. évben 98 óra
106.600,-Ft
Nyugdíjas Klub
Kállai Ferenc Kulturális
8
Őszidő Nyugdíjas Klub
2016. évben 4 alkalom 75.200,-Ft
Központ
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Diákszínjátszó fesztivál támogatása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Hajdú László a Kulturális Egyesület Komédiás Kör elnöke a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.
A Komédiás Kör 2016. április 15-én és 16-án 11. alkalommal rendezi meg az Országos Diákszínjátszó Fesztivált,
102 színjátékos aktív részvételével. Ehhez az eseményhez kérik az Önkormányzat anyagi támogatását, melyet az
alábbiakra szeretnénenk fordítani:
a diákszínjátszó társulatok jutalmazására a minősítések szerint,
tanári, műsorvezetői, szervezői díjakra,
technikai szolgáltatásra, teremdíjra,
a zsűri étkeztetésére,
a legjobb „tanárrendezők" díjazására,
díszlet és jelmez készítésére.
A kérelem beérkezését követően kértük, hogy kerüljön pontosításra, hogy milyen összegű támogatás biztosítását
kérik az Önkormányzattól.
A megküldött dokumentum alapján:
jutalmak: 120.000,-Ft
zsűri étkezése: 30.000,-Ft
technikai szolgáltatás: 30.000,-Ft
tanári ügyelet, műsorvezető: 45.000,-Ft
nyomdai költség: 50.000,-Ft
Összesen: 275.000,-FT
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Diákszínjátszó fesztivál támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Egyesület Komédiás Kör támogatási kérelmét a 11.
Országos Diákszínjátszó Fesztivál megrendezéséhez …………………………… ,-Ft azaz
…………………………………….Forint összegben támogatja a …………………………………………………………….
terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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