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A Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított intézményi
étkeztetés felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs elnök
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Bizottság!
A Bizottság 2016. március 22. napján tartott ülésén határozatban döntött arról, hogy a Hivatal vizsgálja meg a
közétkeztetés kiszervezésének lehetőségét más szolgáltatók felé. Kerüljön kimutatásra, hogy a kiszervezésnek
milyen hatásai lehetnek egyrészt az étkeztetés színvonalára, másrészt a foglalkoztatásra az önkormányzatnál és
azok intézményeinél.
A határozat végrehajtásának első lépéseként megvizsgáltuk, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ által
biztosított települési szintű közétkeztetés az intézmény gazdálkodását hogyan befolyásolja:
1.
Idős Otthoni étkeztetés:
Megnevezés
Összes kiadás
ebből élelmezéshez kapcsolódó költségek

Jelenleg
326 835 880
65 130 794

Bértámogatás
122 483 880
Üzemeltetési támogatás
37 744 000
Önköltség
166 608 000
Ellátottak száma
178
Intézményi térítési díj (Ft/fő/ hónap)
78 000
Jelenleg a feladat önkormányzati kiegészítés nélkül ellátható. A feladat ellátásához ÁFA visszaigénylés nem
kapcsolódik, mert az idős otthoni ellátás ÁFA mentes tevékenység.
Az állami támogatás megigénylésénél az üzemeltetési támogatási igényt az
összes kiadás,
mínusz bértámogatás,
mínusz térítési díj bevétel egyenlege határozza meg.
Az idősotthoni élelmezésen belül a háromszori étkezés nyersanyag költsége (+ ÁFA), valamint a főzőkonyha és a
gépjármű üzemeltetési költségek (dologi kiadások + személyi juttatás, járulékok) kerülnek kimutatásra, az
idősotthonra eső adagszám arányában.
Mindezek alapján az üzemeltetési támogatási igény az idei évre 37 744 000 Ft volt, mely teljes egészében
megítélésre került a miniszterek által 2016. január 4-ig.
Amennyiben az étkezést más szolgáltató által biztosítanánk vásárolt élelmezés útján, és a szolgáltatási ár
magasabb lenne, mint a jelenlegi ár, úgy az alábbi két lehetőséget szükséges megvizsgálni:
1. a magasabb élelmezési költség a térítési díjakba kerül beépítésre
Ennek következménye: a térítési díj emelkedése, mely fizetőképesség csökkenést jelentene, ezzel együtt
önkormányzati kiegészítés igényt generálna a feladat ellátásához.
2. az állami támogatás igénylésekor a magasabb szolgáltatási árak beépítésre kerülnek az összes költségbe,
mely értelemszerűen az üzemeltetési támogatási igényt növelné meg.
Megfelelő indoklással és alátámasztással a megigényelt magasabb összeg szabályszerűségét a MÁK elfogadná, de
azt, hogy ennyivel több üzemeltetési támogatást megítélnek e, a miniszterek, azt előre senki nem tudja
megmondani.
Amennyiben az üzemeltetési támogatás nem kerül magasabb összegben, vagy az igényelt összegben
megállapításra, abban az esetben a bevételek és kiadások közötti különbséget önkormányzati kiegészítésből
kellene pótolni.
Szociális étkeztetés
Megnevezés
Összes kiadás
ebből élelmezéshez kapcsolódó költség

Jelenleg
30 820 174
22 778 895
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Állami támogatás
11 570 240
Önköltség
19 249 934
Ellátottak száma
190
Intézményi térítési díj (Ft/fő/ hónap)
404
Intézményi térítési díj ÁFA
109
Intézményi térítési díj összesen
513
Jelenleg a feladat önkormányzati kiegészítés nélkül ellátható. A feladat után arányosítással visszaigényelhető az
ÁFA, az arányszám 60-65% közötti, minden hónapban az elkészített adagszám arányában kerül megállapításra.
A szociális étkeztetés keretében az élelmezéshez kapcsolódó költségek között az egyszeri meleg ebéd nyersanyag
költsége (+ ÁFA), valamint a főzőkonyha és a gépjármű üzemeltetési költsége (dologi kiadások + személyi juttatás,
járulékok) kerülnek kimutatásra, az étkeztetésre eső adagszám arányában.
Amennyiben az étkezést más szolgáltató által biztosítanánk vásárolt élelmezés útján, és a szolgáltatási ár
magasabb lenne, mint a jelenlegi ár, úgy a magasabb élelmezési költség, térítési díj emelkedést eredményezne, ez
a fizetőképesség és ellátotti létszám csökkenést jelentene, mely önkormányzati kiegészítés igényt generálna a
feladat ellátásához.
3.
Gyermekélelmezés
Megnevezés
Jelenleg
Összes kiadás
97 073 778
Bértámogatás
31 040 640
Üzemeltetési támogatás
47 042 864
Térítési díjból származó bevétel
17 373 274
Önkormányzati támogatási igény a feladat ellátásához
1 617 000
Jelenleg (az idei évben) a feladat 1 617 E Ft összegű önkormányzati kiegészítéssel valósul meg. A feladat után
arányosítással visszaigényelhető az ÁFA, az arányszám 60-65% közötti, minden hónapban az elkészített adagszám
arányában kerül megállapításra.
Az állami támogatás megigénylésénél az üzemeltetési támogatási igényt az
összes kiadás,
mínusz bértámogatás,
mínusz térítési díj bevétel egyenlege határozza meg.
A gyermekélelmezésen belül az étkezés nyersanyag költsége (+ ÁFA), valamint a főzőkonyha és a gépjármű
üzemeltetési költsége (dologi kiadások + személyi juttatás, járulékok) kerülnek kimutatásra, a gyermekélelmezésre
jutó adagszám arányában, továbbá a tálalókonyhák teljes üzemeltetési költsége (dologi kiadások és személyi
juttatások + járulékok).
Mindezek alapján az üzemeltetési támogatási igény az idei évre 49 663 E Ft volt, melyből 47 043 E Ft került
megítélésre a miniszterek által 2016. január 4-ig.
Amennyiben az étkezést más szolgáltató által biztosítanánk vásárolt élelmezés útján, és a szolgáltatási ár
magasabb lenne, mint a jelenlegi élelmezési költség, úgy:
1. az állami támogatás igénylésekor a magasabb szolgáltatási árak kerülnének beállításra az összes költségbe,
mely értelemszerűen az üzemeltetési támogatási igényt növelné meg. Megfelelő indoklással és
alátámasztással a megigényelt magasabb összeg szabályszerűségét valószínűleg a MÁK elfogadná, de azt,
hogy ennyivel több üzemeltetési támogatást megítélnek e, a miniszterek, azt előre senki nem tudja
megmondani.
Amennyiben az üzemeltetési támogatás nem kerül magasabb összegben megállapításra, abban az esetben a
bevételek és kiadások közötti különbséget önkormányzati kiegészítésből kellene pótolni.
A gyermekétkezés térítési díját a gyermekvédelmi törvény szabályozza, mely kimondja, hogy a térítési díj összege
nem lehet magasabb az élelmezés nyersanyagköltségének (+ÁFA) és az étkezési napok számának szorzatától.
Az élelmezési norma jelenleg az intézmény élelmezési szabályzatában van rögzítve, mely megegyezik az
önkormányzat térítési díjról szóló rendeletében meghatározott étkezési térítési díjjak összegével a
gyermekétkeztetés tekintetében.
Az esetleges élelmezési norma magasabb összegű meghatározása a térítési díjak növekedését eredményezné,
mely egyrészt az 50 % és 100 %-ot fizetők számára magasabb összegű terhet jelentene, másrészt az 50% és
100%-os kedvezményben részesülők esetében a magasabb térítési díjak egyértelműen önkormányzati
kiegészítés emelkedését eredményezne.
4. Külsős étkeztetés:
A konyha az önkormányzati alapfeladatok keretében biztosított étkeztetésen felül, a „szabad kapacitás" terhére külső
étkeztetést is biztosít. A feladatot megállapodás útján látják el, jelenleg a vállalkozók által fenntartott óvodáknak,
bölcsődéknek, a Bethlen Gábor Szakképző Iskolának, valamint 2016. áprilistól a Református Szeretetotthonnak is.
Nyári időszakban a Gyoma Gyöngye KFT, Hétszínvirág Tüskevár és az idei évtől a Szent Antal Zarándokház tábori
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étkeztetését is biztosítják igény esetén. Ezek felett minimális számú rendezvényi és külsős étkezők számára
biztosítanak étkeztetést, az aktuális igényeknek megfelelően.
A feladat után arányosítással visszaigényelhető az ÁFA, az arányszám 60-65% közötti, minden hónapban az
elkészített adagszám arányában kerül megállapításra.
Ezen feladat ellátáshoz kapcsolódó bevétel kiadási alakulása 2016. évben (tervezett)
Megnevezés
Jelenleg
Összes kiadás
21 011 239
Összes bevétel
25 971 914
Plusz bevétel
4 960 675
A kiadásokba a főzőkonyha és gépjármű üzemeltetés adagszám arányos kiadási (dologi kiadások és személyi
juttatások + járulékok) is beépítésre kerülnek az élelmezési nyersanyagon felül.
A bevétel és kiadás közötti 4 960 675 Ft összeg az alapellátáshoz kapcsolódó önkormányzati kiegészítés mértékét
csökkenti. Amennyiben a konyhai étkeztetés kikerül az intézmény hatásköréből, úgy a közel 5 millió forintos
összeget az önkormányzatnak saját bevételeiből kell biztosítani a szociális alapszolgáltatások biztosításához a
jelenlegi 24 688 E Ft-on felül.
5. Térítési díjak és megfőzött adagszámok a jelenlegi létszám vonatkozásában:
Megnevezés

Étkezési típus

Alaptevékenységi
feladatokhoz kapcsolódó
étkeztetés
Óvoda
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Általános Iskola
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora
Idős otthon
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Alaptevékenységen belül a
szabad kapacitás terhére
végzett étkeztetés
Bölcsőde
Ebéd
Óvoda
Ebéd
Középiskola
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Idős étkeztetés
Ebéd
Munkahelyi étkeztetés
Ebéd
Külsős étkeztetés
Ebéd
Tábor (nyári időszakban –a
Reggeli
létszám változó)
Ebéd
Vacsora

napi adagszám (adag/nap)

nyersanyag költség
(Ft/adag)

175
175
175
11
365
560
340
11
172
362
172

65
170
52
78
85
210
75
130
180
275
190

45
175
15
45
23
45
50
5

120
170
130
235
175
275
235
275

15

130

100
15

235
175

6. Dolgozói létszám
Megnevezés
Fő
Élelmezésvezető
1
Élelmezési adminisztrátor
3
Szakács
6
Konyhalány ( ebből tálalókonyhákon 9 fő)
18
Gépkocsi vezető
2
Dietetikus – megbízási szerződéssel
1
A gyermekétkeztetésben az idei évben 19,02 fő után került megállapításra a szakmai dolgozók bértámogatása. A
fennmaradó 1,98 fő bére pedig az egyéb étkezési feladatokba van beépítve.
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Amennyiben az étkeztetés vásárolt élelmezés útján kerül biztosításra, a költségvetési törvény által biztosított állami
támogatások igénylése sem a dolgozói létszám után járó támogatás, sem az üzemeltetési támogatás, sem a fajlagos
támogatások megigénylését nem befolyásolja.
7.

Az élelmezési feladatok kiszervezésének lehetséges kockázatait az alábbiak szerint foglaljuk összeg:
ha a szolgáltatási árak magasabb összegben kerülnek megállapításra, mint a jelenlegi az, az étkezői létszám
csökkenését eredményezheti,
a szolgáltatási árak növekedése önkormányzati kiegészítés mértékének növekedését idézi elő:
egyrészt az intézménynél jelentkező bevétel kiesés miatt, az intézményi alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó
önkormányzati kiegészítés mértéke megnő (min. 5 millió Ft-tal)
a magasabb szolgáltatási árak miatt a feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati kiegészítések mértéke nő.
az étkezési feladatok ellátásának kiszervezése közbeszerzési eljárás lefolytatását (európai uniós szabályok
szerint) eredményezi, mely révén vidéki cég kerülhet a feladattal megbízásra.
a minőség nehezen ellenőrizhetővé, számon kérhetővé válhat
elképzelhető, hogy a feladat ellátásához kapcsolódó 31 fő személyzet száma létszám leépítéssel
csökkentésre kerül
a külső cég egyéb rendezvények lebonyolításába is részt kíván venni a településen, vagy a lakosság
körében, mely a helyi vállalkozások forgalmát csökkentheti
A nyersanyagok beszerzése és az alapanyagok minőségének ellenőrzése nem lesz az önkormányzat
számára átlátható, nyomon követhető
A külső vállalkozók a nyereség/eredmény elérése érdekében nem használják fel az általuk megállapított
nyersanyagnorma keretet teljes egészében az ételek előállításához, a térítési díjakban viszont a maximális
norma összeg felszámolásra kerül.
Amennyiben a jelenleginél magasabb üzemeltetési támogatás alacsonyabb összegben kerül megállapításra,
mint az igényel összeg, az akár jelentős többlet terhet is róhat az önkormányzatra.

8.

Összegzés:

Összességében elmondható, hogy az élelmezési feladatok ellátása, az intézmény gazdálkodását kedvezően
befolyásolja, mert mind az idősotthoni térítési díjak, mind a gyermekélelmezés, mind az önkormányzati támogatás
mértéke kedvezően alakul a jelenlegi fenntartási forma mellett.
Jelenleg az élelmezési feladatok ellátása éves szinten 1 617 E Ft összegű önkormányzati kiegészítést igényel, az
elmúlt években megközelítőleg 4 000 E Ft körüli kiegészítést kellett biztosítani az étkeztetéshez kapcsolódó
feladatok ellátására az önkormányzatnak intézményünk részre.
A külső étkeztetés biztosításával pedig lehetővé vált, hogy az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó forráshiányt az
intézmény a bevételekből csökkenteni tudja.
Az élelmezési feladatok magasabb szinten történő ellátását a tárgyi feltételek javításával lehetne elérni, melyre 2016
júniusában pályázatot lehet benyújtani, a költségvetési törvény alapján, az EBR42 rendszeren keresztül.
Amennyiben a pályázat benyújtását a képviselő testület támogatja, és az kedvező elbírálásban részesül,
hosszútávon biztosítottá válik a településszintű közétkeztetés tárgyi feltétele.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztató tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
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 az intézményi étkeztetés felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót megismerte, és a
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási
szerződés módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Kerekes Attila fogszakorvos 2016. május 24. napján írásban azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy
a rendelési idő változása miatt a feladat-ellátási szerződés módosításához járuljon hozzá.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár írásban értesítette dr. Kerekes Attila fogszakorvost, hogy a körzet
lakosságszámának csökkenése miatt 2016. június 1. napjával a heti rendelési idő 29 óráról 28,5 órára változik.
Dr. Kerekes Attila kötelezettsége, hogy a rendelési idő változását mind az Önkormányzat, mind a működési
engedélyt kiadó egészségügyi szervhez jelezze. Dr. Kerekes Attila fogszakorvos kötelezettségének eleget tett,
beadványában kéri a Képviselő-testületet, hogy a feladat-ellátási szerződés módosításához járuljon hozzá.
Dr. Kerekes Attila rendelési ideje 2016. június 1. napjával az alábbiakban módosul:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7,00-13,00
14,00-20,00
7,00-13,00
14,00-19,30
7,00-12,00

A csütörtöki rendelési idő csökken fél órával.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése alapján a rendelési időre az
önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
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 Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság
kérelmének helyt adva, a 2015. november 23. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul. A
Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a módosító okirat aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére:
Feladat-ellátási szerződés
2016. évi I. módosítása
(tervezet)
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Erdélyi sor 17. sz.,
cégjegyzékszám: 04-06-009268, adószám: 25389061-1-04, képviselő neve: dr. Kerekes Attila fogorvos)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
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Előzmények:
A Felek 2015. november 23. napján határozott időtartamra - 5 évre - szerződést kötöttek terület-ellátási
kötelezettséggel, fogorvosi körzet ellátására. A rendelési változása miatt a feladat-ellátási szerződés 5. pontja az
alábbiak szerint módosul:
1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 28,5 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2016. június 1. napjától:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7,00-13,00
14,00-20,00
7,00-13,00
14,00-19,30
7,00-12,00

A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő
és befejező időpontját.
2. A felek által Gyomaendrődön 2015. november 23. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései változatlan
formában hatályban maradnak.
3. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok,
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2016. június 29.
…………………..…..………..
………………………………………
Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Kerekes Attila
Toldi Balázs
fogszakorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
Keresztesné Jáksó Éva
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!
2015. december 30-án, majd 2016. február 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Városi
Egészségügyi Intézmény, mint megrendelők és az ATTENTUS Kft., mint szolgáltató megállapodtak a laboratóriumi
szolgáltatások kiegészítő finanszírozásában. A 2016. február 1-i megállapodás 2016. július 31-ig
hatályos. A szolgáltató vállalta, hogy 760 000 pont értékű szolgáltatást nyújt a Városi Egészségügyi Intézményben
levett vér és vizeletminták vizsgálatára. Ugyanakkor Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
23/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozatával vállalta, hogy a zökkenőmentes betegellátás érdekében a 760 000 pont
feletti teljesítményt 0,74 Ft/pont értékben megtéríti a szolgáltatónak. A 2016. február 1-i megállapodás április 25-i
módosításában a szolgáltató - Dr. Hajzer Ildikó klinikai laboratóriumi szakorvos közreműködésével- térítésmentesen
biztosítja a Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának szakorvosi felügyeletét.
A Képviselő-testület a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatóját bízta meg a laboratóriumi szolgáltatás
működtetési lehetőségeinek megvizsgálásával.
Az elvégzett feladatról készített jelentését valamint szakmai állásfoglalását Dr. Lemák György igazgató úr írásban
megküldte az önkormányzat részére, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Dr. Lemák György állásfoglalásában javasolja a hatályban lévő megállapodás meghosszabbítását.
A Hivatal felülvizsgálta a megállapodást, tekintettel arra, hogy az intézmény feladatai között szerepel a laboratórium
működtetése, javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa az intézmény vezetőjét a feladat-ellátására
vonatkozó szerződés szolgáltatóval való megkötésére 2017. december 31. napjáig.
A labor működtetéséhez szükséges kiegészítést 2016. december 31. napjáig az intézmény biztosítsa a
rendelkezésére álló bevételeinek terhére. A feladat ellátásához 2017. évben szükséges kiegészítés
költségviselőjéről a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor döntsön annak
függvényében, hogy hogy alakul a Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évi maradványa.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Szerződés kötés a laboratórium folyamatos működtetésének biztosítása céljából"
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 utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
laboratórium folyamatos működtetésének biztosítása céljából kössön szerződést 2017. december 31. napjáig az
általa javasolt Szolgáltatóval.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
laboratórium működtetéséhez szükséges kiegészítést 2016. december 31. napjáig a rendelkezésére álló 2015. évi
szabad maradványa terhére biztosítsa.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat ellátásához 2017. évben szükséges
kiegészítés költségviselőjéről a 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor dönt annak függvényében, hogy
hogy alakul a Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évi maradványa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletnek a módosítása válik szükségessé, mivel a rendelet megalkotása óta a Képviselő-testület által hozott
döntések hatását kell átvezetni, az intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosításokat kell
deklarálni, illetve el kell végezni a pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől
kapott pénzeszközök átvezetését is.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszege 70.076 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2016. április 1.-től május 31.-ig időszakra állami támogatásként átutalt
bérkompenzáció 2.413 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok
összegére fordítottunk.
Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 10.843 E Ft összegű ágazati
pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 107. § értelmében
lehetőség van az önkormányzat által 2016. június 1-ig a MÁK felé beküldött 2016. évi állami támogatás
mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi
Óvodánál 394 E Ft összegben visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2015. október 1.-i gyermeklétszám
összetételének változása miatt. A házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, valamint a gyermekétkeztetési
feladatok támogatása jogcímen a Térségi Szociális Gondozási Központnál szintén visszafizetési kötelezettség
keletkezett 2.435 E Ft összegben. A visszafizetési kötelezettség az ellátotti létszám csökkenéséből adódott. Ezen
összegek beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.
Az intézményeknél a dologi kiadásokból a fejlesztési kiadások közé került átcsoportosításra a beszerzett kis értékű
tárgyi eszközök értéke, mert jogszabály változás miatt az államháztartási szerveknél a 200 ezer Ft alatti kis összegű
tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
Az Képviselő-testület által elfogadott 2015. évi zárszámadást követően az intézmények 2015. évi
maradványát szintén be kell építeni a költségvetésbe.
2015-ben a Határ Győző Városi Könyvtár 1.601 E Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kapott, melyet
könyv vásárlására fordíthat. Ennek előirányzata is beépítésre került a költségvetésébe.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
Az Önkormányzatnál a 2015. évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé a 2015. évi áthúzódó
kiadások összegei.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2016. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2015. évi C. törvény által biztosított állami támogatás
településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2016. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2016. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 2.594.221 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában
a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások esetében. Az
államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy
biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési (általános) tartalékba lett helyezve. A költségvetési
bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok
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kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016.
évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.594.221 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.594.221 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.948.742 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 53.303 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 160.323 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 431.853 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.083.519 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 604.179 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 121.823 ezer forint,
c) dologi kiadás 533.049 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 530.827 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 183.203 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 59.633 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 477.714 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 33.176 ezer forint,
b) beruházási kiadás 183.708 ezer forint,
11

c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 260.830 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

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

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Összes hiány:
Működési hiány:
Fejlesztési hiány:

1

adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.II.mód.ei.
98 973
101 890
554 105
554 255
4 818
5 068
381 260
381 260
877 999
906 269
1 917 155
1 948 742
12 000
13 600
26 802
36 603
3 100
3 100
0
0
41 902
53 303
94 544
160 323
417 940
431 853
2 471 541
2 594 221
601 989
604 179
121 194
121 823
474 903
533 049
505 429
530 827
157 897
183 203
91 632
59 633
58 655
50 805
2 011 699
2 083 519
25 250
33 176
177 452
183 708
257 140
260 830
459 842
477 714
0
32 988
2 471 541
2 594 221
0
0
0
0

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

A
megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
2

adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.II.mód.ei.
0
0
79 592
82 092
396 722
396 722
4 818
4 818
381 000
381 000
877 999
906 269
1 740 131
1 770 901
12 000
12 000
26 802
36 603
3 100
3 100
0
0
41 902
51 703
94 544
145 224
417 940
426 438
2 294 517
2 394 266
0
0
264
264
0
150
0
0
260
260
0
0
524
674
0
1 600
0
0
0
0
0
0
0
1 600
0
59
0
0
524
2 274
0
0
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
350
360
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

3

600
0
3 400
0
0
0
0
3 400
0
0
0
0
0
0
0
3 400
0
7 000
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
7 767
157 383
0
0
0
165 150
0
0
0
0
0
0
0
165 150
0
98 973
554 105
4 818
381 260
877 999
1 917 155
12 000
26 802
3 100
0
41 902
94 544
417 940
2 471 541

0
0
3 400
0
0
0
0
3 400
0
0
0
0
0
0
0
3 400
0
8 017
0
250
0
0
8 267
0
0
0
0
0
30
0
8 297
0
7 767
157 383
0
0
0
165 150
0
0
0
0
0
15 000
5 415
185 565
0
101 890
554 255
5 068
381 260
906 269
1 948 742
13 600
36 603
3 100
0
53 303
160 323
431 853
2 594 221

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

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

Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Kamatbevétel kötvény
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383
ÁFA visszatérülés-szennyvíz
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés
Temető üzemeltetésből származó bevétel
Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel
Saját bevétel összesen:
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.
Mezőőri járulék átvett pénz
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő
Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló
Földalapú támogatás
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
IKSZT pályázat bér támogatás
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
4

adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.II.mód.ei.
0
0
2 026
2 026
4 410
4 410
16 710
16 710
20 000
20 000
561
561
2 084
2 084
2 084
2 084
1 000
1 000
4 000
4 000
4 490
4 490
13 341
13 341
2 486
2 486
0
2 500
0
0
6 000
6 000
400
400
79 592
82 092
0
0
12 961
12 961
4 541
4 541
5 400
5 400
3 645
3 645
24 967
24 967
25 391
25 391
247 827
247 827
49 883
49 883
10 000
10 000
7 024
7 024
5 083
5 083
0
0
396 722
396 722
0
0
0
0
1 175
1 175
1 000
1 000
700
700
1 943
1 943
4 818
4 818
0
0
255 000
255 000
32 000
32 000
0
0
42 000
42 000
8 000
8 000
4 000
4 000
2 000
2 000
30 000
30 000
8 000
8 000
381 000
381 000
0
0
181 780
181 780
25 502
25 502
64 440
64 440

58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Szociális ágazati pótlék
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Támogató szolgálat működési támogatása
Kulturális feladatok támogatása 1140*14081
Egyéb központi támogatás-kompenzáció
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Koncesszióból származó bevételek
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám.
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
Felhalmozási bevételek összesen

5

100
31 795
-47 273
37 665
2 535
1 242
103 884
15 600
7 592
95 153
83 778
160 228
0
87 250
1 617
9 208
15 903
0
877 999
1 740 131
0
0
0
0
0
12 000
12 000
0
0
0
0
2 000
24 802
26 802
0
2 000
100
1 000
0
3 100
0
0
0
41 902

100
31 795
-47 273
37 665
2 535
1 242
103 597
15 493
7 592
95 153
81 667
160 228
22 844
86 926
1 617
9 208
17 504
6 654
906 269
1 770 901
0
0
0
0
0
12 000
12 000
0
0
0
9 801
2 000
24 802
36 603
0
2 000
100
1 000
0
3 100
0
0
0
51 703

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

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

A
megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.II.mód.ei.
0
0
94 544
145 224
0
10
0
30
0
0
0
15 000
0
0
0
59
94 544
160 323
0
0
417 940
426 438
0
0
0
0
0
0
0
5 415
0
0
0
0
417 940
431 853
512 484
592 176

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben

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

megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.II.mód.ei.
0
0
361 911
362 034
53 888
53 921
332 125
368 576
505 429
530 827
153 325
178 631
91 632
59 633
58 655
50 655
1 556 965
1 604 277
25 250
33 176
177 252
172 968
257 140
260 830
459 642
466 974
0
32 988
2 016 607
2 104 239
0
0
139 031
140 159
39 972
40 277
41 752
39 911
0
0
4 572
4 572
0
0
0
150
225 327
225 069
0
0
0
3 750
0
0
0
3 750
0
0
225 327
228 819
0
0
8 656
8 967
2 270
2 338
8 254
9 325
0
0
0
0
0
0
0
0
19 180
20 630
0
0
200
680
0
0
200
680
0
0
19 380
21 310
0
0
2 409
0
650
0
1 245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 304
0
0
0
0
0
0
0

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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0
0
4 304
0
9 457
2 553
3 800
0
0
0
0
15 810
0
0
0
0
0
15 810
0
9 374
2 531
11 058
0
0
0
0
22 963
0
0
0
0
0
22 963
0
71 151
19 330
76 669
0
0
0
0
167 150
0
0
0
0
0
167 150
0
601 989
121 194
474 903
505 429
157 897
91 632
58 655
2 011 699
25 250
177 452
257 140
459 842
0
2 471 541

0
0
0
0
9 466
2 553
3 928
0
0
0
0
15 947
0
377
0
377
0
16 324
0
11 827
3 249
18 451
0
0
0
0
33 527
0
318
0
318
0
33 845
0
71 726
19 485
92 858
0
0
0
0
184 069
0
5 615
0
5 615
0
189 684
0
604 179
121 823
533 049
530 827
183 203
59 633
50 805
2 083 519
33 176
183 708
260 830
477 714
32 988
2 594 221

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

A
Kormányzati funkció

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

063080

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

052080

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

051040

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

013350

adatok ezer forintban
C
D
2016. eredeti ei. 2016.II.mód.ei.

B
megnevezés
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék
kezelése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és
nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0

0

0
0
5 814
549
0
0
0
6 363

0
0
5 814
549
0
0
0
6 363

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
9 500
0
0
0
0
9 500

0
0
0
11 876
14 089
14 632
0
0
40 597
0
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
12 892
14 089
14 632
0
0
41 613
0
0
0
50 795
0
0
0
0
50 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
13 341
0
0
0
0
13 341

0
0
0
13 341
0
0
0
0
13 341

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

066010

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

016010

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti
képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016020

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

018010

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

064010

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

10

0
0
0
8 002
0
19 000
0
0
27 002
0
17 203
4 650
0
0
0
0
0
21 853

0
0
0
8 002
0
19 000
0
0
27 002
0
17 203
4 650
0
0
0
0
0
21 853

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
0
0
0
176
0
0
0
34 003
0
0
0
0

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Működési kiadás összesen

066020

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

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

900060

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

032020

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

031030

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

031030

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

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410

Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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33 594
0
0
0
53 950
1 500
18 840
0
0
74 290

34 003
0
0
0
56 997
1 500
18 840
0
0
77 337

0
0
0
0
486 546
0
0
0
486 546

0
0
0
0
511 768
0
0
0
511 768

0

0

11 123
2 762
2 276
0
0
0
0
16 161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

11 246
2 795
2 276
0
0
0
0
16 317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
10 870
0
2 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
14 329
0
2 000

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

092120

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

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

092120

208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

091220

235.
236.
237.
238.

092260

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános
Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091250

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

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon
önkormányzati költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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0
0
12 870
0
0
0
0
0
690
0
0
690
0
0
0
60 000
0
30 188
0
0
90 188

0
0
16 329
0
0
0
0
0
690
0
0
690
0
0
0
60 000
0
30 188
0
0
90 188

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

239.
240.
241.
242.
243.

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

244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

098022

262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

076062

289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

104051

298.

106020

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

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

102021

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i
segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
(telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 988
0
0
11 988

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 988
0
0
11 988

0
0
0
9 309
1 802
0
0
0
11 111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
9 309
1 802
0
0
0
11 111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000

0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000

0

0

299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

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

307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.

107060

325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.

107060

Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély
(önkormányzati segély)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
segély temetési kiadásokra)

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

0
0
0
0
0
0
28 080
28 080

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
5 800
5 800

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
5 800
5 800

0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
75
75
0
0
0
0
0
0
0
2 700

0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
75
75
0
0
0
0
0
0
0
2 700

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
28 080
28 080

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.

061030

397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.

041233

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.

041237

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107054

2 700

2 700

0
0
0
0
0
0
0
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 772
2 866
13 774
0
0
0
0
27 412

0
0
0
0
0
0
4 600
0
0
4 600
0
10 772
2 866
13 774
0
0
0
0
27 412

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fiatal házasok

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

086020

Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.0115.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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421.
422.
423.

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

041233

433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.

041237

442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.

041233

451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.

041237

Működési kiadás összesen
Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.0116.02.29,15.12.31-16.06.29.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről
áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek
művelése - dologi)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi
sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081030

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

081061

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

081045

Szabadidősport tevékenység támogatása
Személyi juttatás
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0
0
0

0
0
0

0
37 135
5 014
2 156
943
0
0
0
45 248

0
37 135
5 014
2 156
943
0
0
0
45 248

0
67 113
9 060
0
0
0
0
0
76 173

0
67 113
9 060
0
0
0
0
0
76 173

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
218 349
29 478
57 815
0
0
0
0
305 642
0
0
0
0
0
6 000
0
0
6 000
0
0
0
9 890
0
36 367
0
0
46 257
0
0

0
218 349
29 478
57 815
0
0
0
0
305 642
0
0
0
0
0
6 000
0
0
6 000
0
0
0
9 890
0
36 367
0
0
46 257
0
0

480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.

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

084031

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

086090

Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv.
sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

013320

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
13 000
0
0
13 000
0
0
0
0
0
7 500
0
0
7 500

0
0
0
2 000
0
0
0
0
2 000
0
0
0
4 728
0
4 200
0
0
8 928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361 911
53 888
332 125
505 429
153 325
0
58 655
1 465 333
1 465 333

0
0
0
2 020
0
206
0
0
2 226
0
0
0
4 728
0
4 200
0
0
8 928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
362 034
53 921
368 576
530 827
178 631
0
50 655
1 544 644
1 544 644

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

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

Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti
ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)
Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)
IKSZT működési plusz igény
Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék
Belső ellenőri feladatok
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
Nyomda Múzeum tám.
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681)
Labor működésének támogatása
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

Működési céltartalék összesen
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.II.mód.ei.
600
600
400
400
4 990
550
13 000
0
3 200
320
6 200
240
4 047
1 500
500
10 000
660
1 625
6 476
4 600
10 000
2 700
5 000
3 000
900
2 460
1 521
5 400
1 371
1 242
91 632

1 500
240
4 047
1 500
500
9 850
660
1 625
6 476
0
10 000
2 700
5 000
3 000
900
2 460
681
4 011
1 371
1 242
59 633

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)
Vízmű rekonstrukciós munkák
Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása
Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Mirhóháti 11. felújítása
Kner téri szökőkút felújítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)
Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése
Közlekedés biztonsági felmérés, javítás
Közvilágítási hálózat bővítése
Köztemetők körbekerítése
Ünnepi díszvilágítás
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Ipartelep úton kerékpárút építés
Informatikai fejlesztés, szerver csere
Térfigyelő kamerarendszer beszerzése
Sport infrasturktúra fejlesztése
TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés
Gyepmesteri telep fejlesztése
Játszótér építése
Zöldterület kezelés fejlesztése
Közbeszerzési díjak
Bánomkerti záportározó rendezése
E-közmű nyilvántartás készítés
Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program
Gyomai szabadstrand rendezése
Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása
Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása
Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés
Gépkocsi beszerzés
Hatház utcai átjáró védőkorlát csere
Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése
Autóbusz pályaudvar tervezése
Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv
Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése
Öregszőlői útalap építés vagy saját erő
Rózsahegyi energetikai tervdok.
Zöldpark Kft. tőkeemelés
Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)
Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás
Ipari park telekvásárlás
Műfüves pálya kialakítása
Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés
Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)
Kállai Ferenc Kulturális Központ
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.II.mód.ei.
0
0
25 250
33 176
8 000
8 000
1 500
1 500
12 000
5 000
0
430
0
2 496
0
12 000
3 400
3 400
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 250
33 176
0
0
0
0
1 500
1 500
1 500
1 500
2 500
2 500
500
500
2 000
2 000
5 000
5 000
5 000
5 000
2 500
2 500
2 000
2 000
500
500
11 080
11 080
3 600
3 600
15 000
15 000
30 000
29 714
12 000
0
5 000
5 840
5 000
5 000
500
500
0
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 900
1 470
600
600
0
0
18 000
18 093
3 500
5 100
2 300
2 300
935
1 870
1 778
1 778
331
331
3 000
3 000
6 000
0
2 496
0
2 500
2 500
1 080
1 080
24 802
24 802
0
4 000
0
8 405
0
1 905
850
3 750
200
680
0
318

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése
Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére
TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak
Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére
Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Első lakáshozjutók támogatása
TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén)
Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás
Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére
Környezetvédelmi alap
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra
Felhalmozási céltartalék
Fürdő pályázat saját erő
Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő
Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft
Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő
TOP és egyéb pályázati saját erő
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
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0
0
177 452
0
0
12 268
4 137
1 282
2 595
32
2 222
0
2 000
0
9 993
0
3 659
0
2 334
4 000
0
234 879
10 000
0
0
0
224 879
257 140
0
0

377
5 615
183 708
0
0
15 119
4 137
1 282
2 595
32
2 222
286
2 000
2 565
12 673
1 500
3 659
1 180
2 334
4 000
6500
226 538
8 820
5 645
6 601
8 797
196 675
260 830
0
32 988

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása II. forduló,
valamint közszolgáltatási szerződés módosítása
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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2016. évben további módosításokra kényszeríti
mind az önkormányzatokat, mind a közszolgáltatókat, az eddig is nehezen szervezett hulladékgazdálkodás
szervezésének tekintetében.
Rendelet módosítás
2016. június 30-ai határidővel módosítani szükséges a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletünket (továbbiakban Hör.), valamint a hatályos
közszolgáltatási szerződésünket. A Képviselő-testület május hónapban tárgyalta a rendeletmódosítás I. fordulóját,
melyet egyhangúan jóvá is hagyott. A jóváhagyás, valamint a különböző szervek által biztosított ajánlások
alapján elkészült rendelet tervezet jelen előterjesztés 1. döntési javaslatában szerepel.
A Ht. rendelkezései alapján az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket illetve ezzel kapcsolatosan a helyi rendeletüket - oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási
díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. Ugyanezen § (3) és (4) bekezdése
szerint a közszolgáltatási szerződésben azt is rögzíteni szükséges, hogy a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató
a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi. Ha a 2016. április 1jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3) bekezdésben meghatározott határidőig nem
rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e
kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.
A Hör., valamint a közszolgáltatási szerződés módosításának előkészítése során a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV Zrt.) nyilvánosságra hozott ajánlásait (
https://nhkv.hu/ajanlasok/ ), valamint az alább felsorolt jogszabályok előírásait vettük figyelembe:
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről (bomló hulladék heti 2x, 1x)
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról
Szerződésmódosítás
Önkormányzatunk számára kérdéses volt, hogy a saját gazdasági társaságával, vagy a közös Kistérségi pályázat
során létrehozott Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban Körös-szögi Kft.) szerződjön a
közszolgáltatás ellátására. Az eredeti modell szerint a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban
Társulás) részére átadott hatáskör révén a Társulás maga szerződött volna a Körös-szögi Kft.-vel. Az évek során
gyökeresen változó jogszabályi környezet más irányba terelte a kialakuló szerződéses viszonyokat. Jelenleg a tag
önkormányzatok önállóan kötnek közszolgáltatási szerződést a közös Körös-szögi Kft-vel. Ez alól Önkormányzatunk
és Kardos Község Önkormányzata kivétel, a Gyomaközszolg Kft.-ben való tulajdonrésze miatt. A többszörös
tárgyalások és egyeztetések eredményeképpen az a javaslat született, hogy a júniusi módosítási határidőig a
közszolgáltató kilétén ne változtassunk, csak a kötelező törvényi előírások szerint eszközöljük a módosításokat. A
Ht. „soron következő határideje" ez év október 31., eddig kell az ún. megfelelőségi véleményt beszereznie a
közszolgáltatónak, tehát ezt az időpontot megelőzően újra szükséges tárgyalni a Képviselő-testületnek a
közszolgáltatási szerződést. Ekkor, amennyiben szükséges, úgy a szolgáltató kilétének változtatása mellett is
dönthet a T. Testület.
A szerződésmódosítás teljes szövege jelen előterjesztés 2. sz. döntési javaslatában szerepel.
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Az előterjesztés készítésekor egy újabb lehetőség merült fel: a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(bővebb információ: http://www.fbhkft.hu/ , Vaskút, továbbiakban FBH Kft.) megkereséssel élt a Gyomaközszolg Kft.
felé, miszerint a hulladékgazdálkodás terén konzorciumi partnerként működjenek együtt. A FBH Kft. olyan
többletszolgáltatásokat tud garantálni, mellyel nagyobb összegű szolgáltatási díj hívható le az NHKV Zrt. részéről. A
tárgyalások jelenleg folynak, amennyiben megállapodás születik, úgy jelen előterjesztésben foglaltakat újból
tárgyalnia szükséges a T. Testületnek, a közszolgáltató kilétének változása végett.
További tájékoztatás a hulladékgazdálkodás országos helyzetéről:
Az év eleje óta ismert, illetve a nemrég megjelent hulladékgazdálkodási jogszabályok további nehézségek elé állítják
az így is jelentős problémákkal küzdő, a hulladékgazdálkodás megszervezésével foglalkozó résztvevőket. Nemcsak
adminisztrációs terheink nőnek, de az új díjrendelet sem könnyít a kialakult helyzeten.
A mai, csődszéli hulladékgazdálkodási helyzet fő mérföldkövei:
rezsicsökkentés jegyében befagyasztott szemétszállítási díjak;
lerakói díj, ill. lerakói díj duplázása;
felügyeleti díj;
útdíj;
tranzakciós adó a banki műveletekre;
csökkent a lakosság fizetési hajlandósága;
a hulladék mennyisége továbbra sem csökken. Nincs a gyártók, forgalmazók felé olyan rendelkezés, mely
erőteljesen csökkentené a gyártás, feldolgozás, forgalmazás során képződő hulladék mennyiségét.
A felsorolt rendelkezések, események fő okozói a nagymértékű kintlévőségeknek, mellyel nemcsak
önkormányzatunk gazdasági társasága, hanem országosan szinte mindegyik közszolgáltató küzd.
„A csődveszély a hulladékos vállalkozások hozzávetőleg felét fenyegeti, ezek megközelítőleg ötmillió lakos
ellátásáért felelősek. Ha egy szemetescég csődbe jut, a katasztrófavédelem feladata, hogy 15 napon belül kijelöljön
egy újat. A hozzáértők szerint azonban a vállalkozások tömeges felszámolása esetén nem lesz majd elegendő
kijelölhető társaság. Amennyiben a kormány hamarosan nem tesz hatékony lépéseket a szemétszállítási gondok
felszámolására, akkor az év közepétől a fél országban leállhat a hulladék elszállítása – vélik a szakemberek."
Forrás: http://onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-hirek/9323-mar-juniusban-belefulladunk-a-szemetbe „
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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 jóváhagyásra a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletét az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2016. (…..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hör. 4. § (2) bekezdés e) és f) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
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„e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak
a hulladékgazdálkodást szabályozó törvényben nevesített koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv)
felé történő megfizetésének díját;
f) a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének módját;"
2. § A Hör. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi pontok lépnek:
„(2) Az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy 60 literes gyűjtőedényre is köthet szerződést."
3. § A Hör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § A Hör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. § (1) Ez a rendelet 2016. június 30-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Hör.:
a) 1. § (2a) bekezdésének b) pontja,
b) 4. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj alcíme.
Gyomaendrőd, …….
…………………………………
Toldi Balázs
polgármester
1. melléklet

…………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

4. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Felajánlás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése értelmében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását,
kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű
megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
A Ht. 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó – ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a
közszolgáltatást igénybe veszi.
Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek
szerint.
A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által
a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot – azaz a háztartási
és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint
végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve (közszolgáltatás díjának alanya):
...........................................................................;
Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;
Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;
Szolgáltatás helye: .......................................................................................;
Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ....... literes ....... db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály
....×, 80 literes tartály .... db; 110 vagy 120 literes tartály .... db; 240 literes tartály .... db, elkülönített települési
hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság heti ........ alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog végezni.
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6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ....... napon történik.
7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan,
számla ellenében történik.
8. A lakosság az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen
helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot.
Kelt:
GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
×Kedvezményt

2. melléklet

megállapító határozat száma: ............................................

5. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Szerződés
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére

Mely létrejött egyrészről
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.,
Adószám: 13794602-2-04,
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint Szolgáltatást végző (továbbá Szolgáltató), másrészről
Ingatlanhasználó (közszolgáltatást igénybe vevő) neve: ..........................................................
Születési hely, idő: ..........................................................
Anyja neve: ..........................................................
Lakcím/Székhely: ..........................................................
Tartózkodási / értesítési cím: ..........................................................
Vállalkozók esetén adószám: ..........................................................
továbbiakban Ingatlanhasználó között alulírott napon az alábbi feltételekkel.
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa,
tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek
(amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.
Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék
elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ............ alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ..........................................................
A szolgáltatás nyújtásának napja: ....................................................................
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ..................................................................
Társasház esetén lakások száma: ....................................................................
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató az ingatlanhasználó használatába adja szabványos .... db ........ típusú ........ űrtartalmú gyűjtőedényét.
Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy rendelkezik .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató az ingatlanhasználó részére elad/bérbe ad .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt ......... Ft
áron.
Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
fizet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a miniszter rendeletében
meghatározott feltételek szerint: ............................... Ft/ürítés.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáson túli szolgáltatás ellenértékéről – a szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább
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negyedévente – a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget
jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére a Szolgáltató számlát állít ki.
A kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén ............................ Ft/ürítés díjban határozza meg.
Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az
állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében
teljesíti.
Az ingatlanhasználó tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó
köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire
terjedhet ki, melyek a Ht. a végrehajtási rendeletei, valamint atelepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal
összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a
közszolgálati díjra, annak megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlanhasználó jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatás igénybevételét 15 napos felmondási határidővel
akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi
minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési
ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során
képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről;2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 13/2016. (V. 24.) NFM
rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról; 31/2013. (XI.29.) önkormányzati
rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.
Kelt:
.................................................
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Szolgáltató

.................................................
Ingatlantulajdonos
Megrendelő

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 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 jóváhagyásra a hatályos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő 2. sz. módosítás tervezetét az alábbiak szerint:
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
TERVEZET!
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
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Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat/társulás (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Preambulum

1.
Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat és a Közszolgáltató 2013. december 19-én hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő közszolgáltatási szerződést (továbbiakban:
szerződés) kötöttek, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Testület) a
629/2013. (XII.19.) Gyekt. sz. határozatával jóváhagyott. A szerződés 1. sz. módosítását a Testület a 75/2015. (II.
25.) Gyekt. sz. határozatával hagyta jóvá.
2.
A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésre érvényesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban Kbt.) 9.§ (1) i). pontjában meghatározottak, így jelen közszolgáltatási szerződésre a Kbt. szabályait
nem kell alkalmazni.
3.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) átmeneti rendelkezései között, a 92/B. § (2)
bekezdése szerint az önkormányzatoknak 2016. június 30-ig úgy kell módosítaniuk a közszolgáltatói szerződéseiket,
hogy azokban ne szerepeljen a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerüljön
az, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért
szolgáltatási díjat fizet.
4.
A szerződés 2. sz. módosítása a jogszabályi keretek között, a szerződés 11. pontja alapján, felek egyező
akarata szerint valósul meg.
2.

A szerződés módosítással érintett részei

2.1. A szerződésben szereplő „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
OHÜ)" megnevezés helyett „Környezetvédelmi Hatóság" (a továbbiakban: Kv. Hatóság)" megnevezés kerül.
2.2. A „2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület" című fejezet első bekezdése helyébe a következő
bekezdés kerül:
„A Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi a 31/2013.(XII.10.) önkormányzati
rendelet 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott belterületi ingatlanok."
2.3. A szerződés „4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei" fejezete az alábbi 6.
bekezdéssel egészül ki:
„A Közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig
beszerzi."
2.4. A szerződés „Az Önkormányzat kötelezettségei különösen" című fejezet utolsó bekezdése hatályát veszti. A
fejezet a következő e) ponttal egészül ki:
„e.) A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás az
Önkormányzat önálló hatásköre. Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet
(továbbiakban Korm.rend.) 3. § (1)-(4) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a
különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni évente két alkalommal, első
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alkalommal tárgyév július 31-ig második alkalommal a tárgyévet követő január hó 31-ig. Abban az esetben, ha az
önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
létrehozott szervezet számára az önkormányzat köteles megtéríteni."
2.5. A szerződés „A Közszolgáltató kötelezettségei különösen:" című fejezet c) pontja helyébe az alábbi szöveg
kerül:
„c) a Kv. Hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat,
valamint a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, 2016. október 1-jéig beszerzendő megfelelőségi vélemény
Szerződés szerinti időtartam alatti folyamatos meglétének biztosítása;"
2.6. a) A szerződés „A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében
az alábbi feladatokat köteles ellátni"című bekezdés d) pontjának első francia bekezdése hatályát veszti.
b) Ugyanezen fejezet harmadik francia bekezdésének c) pontja hatályát veszti.
2.7. A „6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei" című fejezet
rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„a.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az
önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosításának elvét, és a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.
b.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában a Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt. A
közszolgáltatási díj megállapítása, valamint a közszolgáltatás finanszírozása a Korm. rendeletben, valamint a a
Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
(továbbiakban Szolgáltatási díjrendelet) meghatározottak alapján történik."
2.8. A „7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, valamint a
díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei" című fejezet rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„a.) A Közszolgáltató a Ht. alapelveiben megfogalmazottak szerint törekszik gazdálkodásának megszervezésére.
b.) A Közszolgáltató a 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, kiszámlázott közszolgáltatás késedelmes
díjfizetése után – a Ptk-ban és az egyedi közüzemi szerződésben foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi
kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben.
c.) A Közszolgáltató a 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, kiszámlázott közszolgáltatási díjak
beszedése érdekében a fogyasztókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a tartozás behajtása
érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él.
d.) A 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a
közszolgáltatás igénybevevőjét terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat,
valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A felszólítás
eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, és a jogszabályokban foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a
díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
e.) A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter
által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező
kintlévőségeket.
f.) 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége
megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató
valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a
haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
g.) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 20.
§ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
h.) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő
adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott
közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási
kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló
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szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
i.) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő
adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
j.) A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva
megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban,
ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben
jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
k.) Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és
felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a
Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon
belül. A korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a
közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
l.) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj
behajtása érdekében intézkedik."
2.9. A „8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok
elszámolási szabályai" című fejezet első bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„A közszolgáltató - ha a Ht.-ban meghatározott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésével kapcsolatos
kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyezteti - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
körébe nem tartozó hulladék kezelését végezheti az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben."
2.10. A „9. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony
gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások" című fejezet rendelkezései helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„a.) A Közszolgáltató köteles Önkormányzat illetve a Koordináló szerv kérésére, az általa végzett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és
egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak illetve a Koordináló szervnek írásban
megadni.
b.) A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt,
szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat,
vagy képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az
ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával.”
2.11. A „12. A Szerződés megszűnése" című fejezet második bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
„e.) ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a Ht. által előírt határidőig nem
rendelkezik, a települési önkormányzat az előírt határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi
és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja."
2.12.

A szerződés további pontjai változatlanul maradnak.

2.13.
A felek képviselői kijelentik, hogy a 2. sz. Szerződésmódosítás aláírására teljes körű felhatalmazással
rendelkeznek. A jelen szerződésmódosítás …. számozott oldalból áll, felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt 6
példányban írják alá.
Gyomaendrőd, 2016. június ………….
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.

Toldi Balázs

Fekete József
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Melléklet „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása az alábbiakban nyilvánul meg:
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) jelentős változásokat
eszközöl a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezését illetően. A számlázás, a
díjbeszedés, a szolgáltatás térítése ezentúl egy új, állami Koordináló szervezeten keresztül
történik.
- Az átszervezés érinti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő háztartásokat,
közületeket, a díjak mértéke, a díjak jogosultja megváltozik.
II. gazdasági hatásai:
A közszolgáltatási díj valamint a közszolgáltató részére fizetendő szolgáltatási díj megállapítására
melyet több jogszabály, többek között a Koordinál szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási
szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.24.) NFM rendelet, valamint a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelet szabályoz. Az új díjkalkulációk alapján számított szolgáltatási díj érinti a hulladékgazdálkodási
közfeladat elvégzésére létrehozott önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot, Gyomaendrőd
Város, Hunya Község, Csárdaszállás Község közszolgáltatással érintett háztartásait, illetve magukat az
önkormányzatokat is, hiszen a díjkompenzáció tekintetében a Koordináló szervezettel szükséges
megállapodást kötni.
III. költségvetési hatásai:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.
29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Hör.) 9. §-ában meghatározott díjkedvezményeket a 8. §ban meghatározott módon nem a közszolgáltató, hanem a Koordináló szervezet felé köteles
megtéríteni. Az erről szóló megállapodás megkötése további egyeztetéseket igényel, ennek
függvényében változhat az erre elkülönített költségvetési sor.
IV. környezeti következményei:
Jelen rendelet módosításnak környezeti következményei nincsenek.
V. egészségi következményei:
Jelen rendelet módosításnak egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Jelen rendelet módosításnak önkormányzatunkat érintő nagy mértékű adminisztratív terheket
befolyásoló hatásai nincsenek. A Ht. által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség az
önkormányzat számára egyenlőre nem jelent különösebb terhet.
A nagymértékű adminisztrációs terheket a hulladékgazdálkodás céljára létrehozott gazdasági társaság
viseli a különböző adatszolgáltatásokkal kapcsolatban.
VII. megalkotásának szükségessége:
A Ht. 92/B. §-ának (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a
közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés
és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a

közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. Ugyanezen § (3) és (4)
bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződésben azt is rögzíteni szükséges, hogy a 2016. április 1-jén
működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október
1-jéig beszerzi. Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3)
bekezdésben meghatározott határidőig nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben
meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1
hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.
A fenti rendelkezésekkel összefüggő rendeleti sajátosságokat 2016. június 30-ig szintén szükséges
rendezni.
A Képviselő-testület 2015. decembere óta folyamatosan tárgyalja a hulladékgazdálkodás kérdését. A
módosító rendelet I. körös tárgyalása Gyomaendrődön 2016. májusában megtörtént, a Képviselőtestület jóváhagyta a módosítási javaslatokat.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradása előreláthatóan jelentős gazdasági hátrányba sodorná a
többségi önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t,
hiszen a törvény által előírt rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítások megléte a szolgáltatás
megtérítésének feltételei, mindezen felül törvény által előírt kötelezettség. Elmulasztása törvényességi
felügyeleti eljárást is eredményezhet.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nincs szükség egyéb személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek meghatározására.

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2016. évben több oldalról is
további módosításokra kényszeríti mind az önkormányzatokat, mind a közszolgáltatókat, az eddig is
nehezen szervezett hulladékgazdálkodás tekintetében.
2016. június 30-ai határidővel módosítani szükséges a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletünket (továbbiakban
Hör.), valamint a hatályos közszolgáltatási szerződésünket.
A Ht. 92/B. §-ának (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a
közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés
és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. Ugyanezen § (3) és (4)
bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződésben azt is rögzíteni szükséges, hogy a 2016. április 1-jén
működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október
1-jéig beszerzi. Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3)
bekezdésben meghatározott határidőig nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben
meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1
hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.
A fenti rendelkezésekkel összefüggő rendeleti sajátosságokat 2016. június 30-ig szintén szükséges
rendezni.
Gyomaendrőd, 2016. június 14.
Nyíri-Szmolár Eszter
köztisztviselő

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdése szerint a
kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az érintett részére az általa alkalmazandó jogszabályok tartalmával
összefüggésben az érintett jogszerű működése céljából.
Békés Megyei Kormányhivatal a melléklet szakmai segítségnyújtás tárgyú levélben keresett meg, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II.
26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) több ponton Alaptörvény-ellenes, illetve törvényellenes
szabályozást tartalmaz, mivel megismétli magasabb szintű jogforrások szabályait, vagy olyan szabályokat tartalmaz,
amelyre nem kapott felhatalmazást a jogalkotó.
Békés Megyei Kormányhivatal törvényességet szolgáló szakmai segítségnyújtásában foglaltakat a testület 2016.
májusi ülésén elfogadta és megbízta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot,
hogy a júniusi ülésre terjessze be a HÉSZ módosító rendelet tervezetét.
A rendelet-tervezet elkészült melyet beterjesztünk megalkotásra.
Hatásvizsgálat:
1.2. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet társadalmi hatása, hogy a
jogbiztonság megteremtésével szilárdul a helyi jogalkotásba és jogalkalmazásba vetett társadalmi bizalom.
Gazdasági és költségvetési hatása nincs.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma módosításának szükségességét a jogbiztonság követelményei határozzák meg, elmaradása
esetén nem harmonizál a helyi joganyag a magasabb szintű jogforrásokkal, így jogbizonytalanságot eredményezhet.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák.
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 város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
Általános indokolása
Helyi közösségi elvárás, hogy az önkormányzat jogszabály felhatalmazása alapján olyan helyi jogszabályt alkosson,
amely megfelel a jogalkotásról szóló törvénynek és egyéb más alkotmányos követelményeknek.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
Hatályon kívül helyezi a rendeletnek az általános indokolásban megfogalmazott követelményeknek meg nem felelő
szerkezeti egységeit.
2. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
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"A város helyi építési szabályzatáról 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet:
a) 18. § (1) bekezdése,
b) 18. § (9) bekezdése,
c) 20. § (1) bekezdése,
d) 22. § (2) bekezdése,
e) 27. § (6) bekezdése,
f) 30/A. § (6) bekezdése.
2. § 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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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet megalkotása óta eltelt másfél év alatt új igényként merült fel a
lakosság részéről a vízi színpadon való házasságkötés. A hatályos rendeletünk nem tartalmazza tételesen a
házasságkötések alkalmával nyújtott többletszolgáltatások tartalmát és annak díjazását. Az új helyszín beépítése a
rendeletbe is szükségessé teszi a szolgáltatások tartalmának felülvizsgálatát, tételes meghatározását, ezért
szükségesnek tartjuk a rendelet felülvizsgálatát.
Hivatalunk áttekintette a rendelet normaszövegét és az alábbi módosításokat javasolja a Képviselő-testület számára:
- a hatályos rendelet nem tartalmazza a hivatali munkaidő meghatározását, célszerű lenne annak meghatározása:
hétfő-csütörtök:
8,00-16,00
péntek:
8,00-14,00
- A Gyomaendrődi Járási Hivatal Díszterme hivatali helyiségként került meghatározásra a rendeletben, az elmúlt
időszak tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy azt elsősorban a hétvégi, szombati esküvők megtartására
igénylik az ügyfelek. A zavartalan ügyfélszolgálat biztosítása érdekében azt javasoljuk a Képviselő-testület számára,
hogy a Járási Hivatalban hivatali munkaidőn belül egy napot, a csütörtököt biztosítsa házasulók számára. Igazán
nem jelentkezik rá igény, de a heti egy nap rögzítésével az ingyenes lehetőséget továbbra is biztosítja a Képviselőtestület azok számára, akik a Járási Hivatal helyiségében kívánnak házasságot kötni. Dr. Pacsika György
hivatalvezető úrral előzetesen telefonon egyeztettünk, aki nem látta akadályát a módosításnak. A módosításnál
lehetőséget adunk arra az ügyfeleknek, hogy térítésmentesen a legegyszerűbb szertartás keretében tudjanak
házasságot kötni, azonban arra is lehetőségük nyílik, hogy bizonyos többletszolgáltatásokkal a házasságkötésüket
meghittebbé, emelkedettebb hangulatúvá tegyék.
- Az alábbi táblázatban határoztuk meg a szolgáltatások tartalmát és díját. Az alapszolgáltatást biztosítjuk
térítésmentesen az ügyfelek számára, a hivatali helyiségek térítésmentes biztosításán felül. Az alapszolgáltatás
tartalma a külső helyszín esetében szűkebb, mivel ezekben az esetekben csak az anyakönyvvezetőt és a
házasságkötés hivatali kellékeit kell biztosítanunk (pl.: emléklap).
- A zeneszolgáltatás díja később kerül meghatározásra, a szolgáltatás megrendelése folyamatban van. Az ajánlatok
beérkezésének határideje 2016. június 29. 12,00 óra. A bontást követően a testületi ülésen szóban tájékoztatjuk a
Képviselő-testületet a díj összegéről.
- A külső helyszín esetében a zeneszolgáltatás hangtechnikus általi szolgáltatás nem kötelező jellegű, azt az
ügyfelek dönthetik el, hogy a hivatal által biztosított szolgáltatást választják-e.

1
2
3

4

A
Helyszín

B
C
Hivatali munkaidőben tartott anyakönyvi Hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi
esemény
esemény
tartalma
díja (Ft) tartalma
díja (Ft)
Gyomaendrődi ·
alapszolgáltatás:
0.·
alapszolgáltatás:
0.Közös
- ünnepi beszéd – igény szerint
- ünnepi beszéd – igény szerint
Önkormány-zati gyűrűhúzás
dísztálca
gyűrűhúzás
dísztálca
Hivatal
biztosítása
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
- pezsgőspoharak biztosítása
·
pezsgő felszolgálva
1.000.·
pezsgő felszolgálva
1.000.·
gyertya biztosítása
1.000.·
gyertya biztosítása
1.000.·
zeneszolgáltatás hang·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által
technikus által
·
anyakönyvvezető díja
5.000.Gyomaendrődi ·
alapszolgáltatás:
0.·
alapszolgáltatás:
0.24

Járási Hivatal

5

Külső helyszín:
Szent
László
Kiállító
és
Rendezvénytér
(Vízi színpad)

6

Külső helyszín –
jegyző
által
engedélyezett

- ünnepi beszéd – igény szerint
gyűrűhúzás
dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
·
pezsgő felszolgálva
1.000.·
gyertya biztosítása
1.000.·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által

- ünnepi beszéd – igény szerint
gyűrűhúzás
dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
·
pezsgő felszolgálva
1.000.·
gyertya biztosítása
1.000.·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által
·
anyakönyvvezető díja
5.000.·
terem bérleti díja
5.000.·
alapszolgáltatás:
0.- ünnepi beszéd – igény szerint
gyűrűhúzás
dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által
·
anyakönyvvezető díja
10.000.·
helyszín bérleti díja (asztal,
szék,
díszterítő
biztosítása,
áramvételi lehetőség)
5.000.·
alapszolgáltatás:
0.- ünnepi beszéd – igény szerint
gyűrűhúzás
dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által
·
anyakönyvvezető díja
10.000.-

Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az anyakönyvi események
díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi tartalommal:
- a helyi rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő
hétfő-csütörtök:
8,00-16,00
péntek:
8,00-14,00
Gyomaendrődi Járási Hivatal Dísztermében hivatali munkaidőn belül anyakönyvi eseményeket csütörtökön
8,00-16,00 óráig lehet tartani.
Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások tartalmát és díját az alábbi táblázatban foglaltak
alapján kell meghatározni:
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1
2
3

A
Helyszín

B
Hivatali munkaidőben tartott anyakönyvi
esemény
tartalma
díja (Ft)
Gyomaendrődi ·
alapszolgáltatás:
0.Közös
- ünnepi beszéd – igény szerint
Önkormány-zati - gyűrűhúzás dísztálca
Hivatal
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
·
pezsgő felszolgálva
1.000.·
gyertya biztosítása
1.000.·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által

4

Gyomaendrődi
Járási Hivatal

5

Külső helyszín:
Szent László
Kiállító és
Rendezvénytér
(Vízi színpad)

6

Külső helyszín –
jegyző által
engedélyezett

·
alapszolgáltatás:
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
·
pezsgő felszolgálva
·
gyertya biztosítása
·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által

C
Hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi
esemény
tartalma
díja (Ft)
·
alapszolgáltatás:
0.- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
·
pezsgő felszolgálva
1.000.·
gyertya biztosítása
1.000.·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által
·
anyakönyvvezető díja
5.000.0.·
alapszolgáltatás:
0.- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
1.000.- ·
pezsgő felszolgálva
1.000.1.000.- ·
gyertya biztosítása
1.000.·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által
·
anyakönyvvezető díja
5.000.·
terem bérleti díja
5.000.·
alapszolgáltatás:
0.- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által
·
anyakönyvvezető díja
10.000.·
helyszín bérleti díja (asztal,
szék, díszterítő biztosítása,
áramvételi lehetőség)
5.000.·
alapszolgáltatás:
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
·
zeneszolgáltatás hangtechnikus által
·
anyakönyvvezető díja

0.-

10.000.-

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy az önkormányzati rendelet normaszövegét a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésére a
rendelet megalkotása céljából készítse elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3.
forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Hosszas várakozás után megérkezett az MTA állásfoglalása a 2013-ban megkezdett, de még nem lezárt közterületi
név-felülvizsgálati folyamatban.
Mint ismeretes 2013 telén az utcanév bizottság által módosításra javasolt közterületi nevekből 10 utca megnevezése
változott meg 2013. december 1-étől.
A B Molnár Imre utca közterületi megnevezés Géza fejedelem utca, a Fürst Sándor utca közterületi megnevezés Dr.
Pikó Béla utca, a Kiss Lajos üdülő-telep közterületi megnevezés Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep, a Korvin Ottó utca
közterületi megnevezés Varjasi utca, a Kulich Gyula utca közterületi megnevezés Szent István utca, a Ságvári Endre
utca közterületi megnevezés Kállai Ferenc utca, a Sallai Imre utca közterületi megnevezés Luther utca, a Sebes
György utca közterületi megnevezés Kovács Imre utca, a Tanács utca közterületi megnevezés Kálmán Farkas utca,
a Zalka Máté utca közterületi megnevezés Dávidházi Sámuel utca megnevezésre módosult.
A 2014-es általános és 2015 időközi választás miatt legutóbb a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén tárgyalta a
kérdést. A Képviselő-testület döntése eredményeként 2015. áprilisában újabb állásfoglalás kiadására kerestem meg
az MTA elnökét, tekintve, hogy a korábbi állásfoglalások nem egyértelmű megfogalmazása miatt nem volt döntési
helyzetben a testületünk. Ezért a Dobi István utca, Hámán Kató utca, Martos Flóra utca, Micsurin utca, Polányi Máté
utca és Rózsa Ferenc utca elnevezésről kértem új állásfoglalást. (A Tokai utca név eredete sem az MTA, sem pedig
a Békés Megyei Levéltár részéről nem tárható fel, ezért ebben a kérdésben valószínűleg lezárható a felülvizsgálat.)
A fent ismertetett előzmények részletinformációhoz olvassák el a következő előterjesztéseket:
2013. novemberi ülés 12. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/200046/arnPBY6n2j2367HG
2015. márciusi ülés 24. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/213518/10pqROPD8lquntLa
Sajnos sokáig hallgatott az MTA, ezért február 29-én egy újabb levélben sürgettem az állásfoglalás kiadását, amely
a csatolt levél szerint megérkezett.
Az MTA állásfoglalást és az ezen alapuló szakértői bizottsági javaslatot azzal terjesztjük be, hogy az utcanév
módosítási kérdést a Képviselő-testület még a nyár folyamán zárja le. Indítványozzuk, hogy a törvénynek nem
megfelelő elnevezések módosítása során konszenzusos elven, az érintettek véleményét is figyelembe véve járjunk
el az előkészítő folyamat során.
A szakértői bizottság az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó állásfoglalására, a korábbi
előterjesztésekben foglalt indokokra és az akkori lakossági véleményekre is figyelemmel a következőt indítványozza.
1) Dobi István utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Az utcanet módosítani kell.
2) Hámán Kató utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában személyesen nem vett részt. Az utcanet nem kell
módosítani.
3) Martos Flóra utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, akinek személyes tevékenysége nem kapcsolható
a XX. századi önkényuralmi politikai rendszer létrehozásához vagy működtetéséhez. Az utcanet nem kell
módosítani.
4) Micsurin utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek fenntartásában szerepet vállalt. Az utcanet módosítani kell.
5) Polányi Máté megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában személyesen nem vett részt. Az utcanet nem kell módosítani.
6) Rózsa Ferenc megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában való személyes részvétele nem állapíthaó meg. Az utcanet
nem kell módosítani.
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7) Tokai utca megnevezés olyan személy nevét hordozza akiről nem lelhető fel sem levéltári, sem pedig történeti
tényadat. Mivel a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában való személyes részvétel nem bizonyítható, így az utcanevet nem kell módosítani.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az utcanév módosítást előkészítő szakértői bizottság javaslata, hogy a Képviselő-testület mondja ki, hogy az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó állásfoglalására figyelemmel a Dobi István utca és a
Micsurin utca megnevezések olyan személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek. Az utcaneveket módosítani kell.
Határozzon a Képviselő-testület arról, hogy Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca
megnevezésre, a Micsurin utca nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja
módosítani.
Rendelje el, hogy a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.10.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön megismerésre
az érintett lakosság javaslata.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3. forduló)"
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 a Képviselő-testületnek:
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának
legutolsó állásfoglalására figyelemmel mondja ki, hogy a Dobi István utca és a Micsurin utca megnevezések olyan
személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vettek, ezért az utcaneveket módosítani kell.
b) Határozza el, hogy a Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca
nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani.
c) Rendelje el, hogy a b) pontban elhatározott közterületi névmódosítás előtt a közterületek elnevezésének és
jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint postai
úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön megismerésre az érintett lakosság javaslata.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál előkészítése
Benéné Szerető Hajnalka
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete májusi ülésén - 260/2016. (V.26.) Gye. Kt
határozatával - a 2017. évi XIX. nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál időpontját 2017. április 29. - május 1. közötti
időszakban határozta meg. A Képviselő-testület 262/2016. 8V. 26.) Gye. Kt. határozatával utasította a Kállai Ferenc
Kulturális Központ vezetőjét, hogy a júniusi ülésre terjessze elő a XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál fellépőire
vonatkozó javaslatát.
Benéné Szertő Hajnalka intézményvezető megküldte a fellépőkre vonatkozó javaslatot, melyet jelen előterjesztéshez
mellékelten csatoltunk. A fellépők várható költsége nettó 3,5 millió forint. A zenekarok idei évben történő lekötésével
várhatóan az intézmény költséget tud megtakarítani.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a XVIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezéséhez biztosított
összegből pozitív egyenlegként jelentkező, tartalékba helyezett 500.246 Ft-ot a XIX. Nemzetközi Sajt és
Túrófesztivál megrendezésére csoportosítja át, melyet a Kállai Ferenc Kulturális Központ zenekari fellépők
lefoglalásához, előlegként használhat fel. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a fennmaradó költségeket a 2017.
évi költségvetésében biztosítsa.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Tájékoztató tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál előkészítéséről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál előkészítése "
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 támogatja a Hooligans Zenekar és a Neoton Együttes
XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztiválra történő meghívását.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
megrendezéséhez biztosított összegből pozitív egyenlegként jelentkező, tartalékba helyezett 500.246 Ft-ot a XIX.
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére csoportosítja át, melyet a Kállai Ferenc Kulturális Központ a
zenekari fellépők lefoglalásához, előlegként használhat fel. A Képviselő-testület a fennmaradó költségeket a 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Támogató nyilatkozat Templárius Alapítvány EFOP-1.2.2 pályázatához
Mile Erika
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Templárius Alapítvány 2016 március 7-i határidővel pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.2-15 pályázati
konstrukcióra. A kiíró hatóság a döntés előkészítése során hiánypótlási felhívást küldött részükre, melyben rövid
határidővel előírta a helyi önkormányzat támogató nyilatkozatának beszerzését.
Az előterjesztés mellékeltében Ungvölgyi János kuratóriumi elnök pályázatról készített összefoglalóját, és kérelmét
olvashatják. A benyújtott pályázatot a fejlesztési osztályon megtekinthetik, vagy bővebb információt kérhetnek az
alapítvány megadott elérhetőségein.
Mivel a hiánypótlási határidő korábban lejár, mint a bizottsági, illetve képviselő-testületi ülés időpontja, továbbá a
pályázatban az önkormányzat pénzügyi kötelezettséget nem vállal, ezért a támogató nyilatkozatot 2016. június 1-én
az Alapítvány részére kiállításra került, melyet utólagos jóváhagyás céljából terjesztünk a T. Képviselő-testület elé.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalsását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"támogató nyilatkozat Templárius Alapítványnak EFOP pály."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Templárius Alapítvány (székhely:
5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra utca 5., adószám: 18856617-1-04 képviselő: Ungvölgyi János kuratóriumi elnök)
által, az EFOP-1.2.2-15 kódszámú, Ifjúsági programok támogatása pályázati felhívás keretében benyújtott
projektjavaslatát megismerte. A projekt céljaival és annak megvalósításával Gyomaendrőd Város Önkormányzata
egyetért, és egyben utólagosan jóváhagyja a támogató nyilatkozat kiadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Műfüves futballpálya bérleti díjának meghatározása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
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. március 8-án a Magyar Labdarúgó Szövetség és Gyomaendrőd Város Önkormányzata Együttműködési
megállapodást kötött. A megállapodás tárgya: Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatti ingatlanon műfüves
futballpálya kialakítása. A futballpályát az MLSZ vállalta megépíteni, majd ezen létesítményt az üzembe helyezéstől
számított 15 évig az Önkormányzattal közösen sportcélú tevékenység folytatására kívánják használni. A pálya
kialakításának teljes bruttó költsége 27.574 ezer forint, melyhez az Önkormányzat által biztosított önerő összege
8.272 ezer forint. A pálya műszaki átadására 2016. június 6-án került sor.
Az Együttműködési megállapodás részletesen rögzíti a feleket terhelő kötelezettségeket és jogokat. A megépült
pálya üzemeltetéséről az önkormányzat köteles gondoskodni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja értelmében a sport és ifjúsági ügyek, így a sportfejlesztés is az
önkormányzatok közfeladatának minősül. Az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátásáról gondoskodhat
intézményei vagy gazdasági társaságai útján. Ezen feladat ellátásával célszerű a Sportcsarnokot is üzemeltető
Zöldpark Nonprofit Kft-t megbízni és a megbízás feltételeit közszolgáltatási szerződésben rögzíteni.
A műfüves futballpálya hasznosítására különböző szolgáltatási díjakat javaslunk megállapítani, hiszen a jelentkező
sportcélú igények is eltérőek lehetnek.
A pálya üzemeltetésére vonatkozóan készítettünk egy önköltség számítást, ahol egy napi 4 órában alkalmazott
személyzettel kalkuláltunk, figyelembe vettük az MLSZ-szel kötött együttműködési megállapodásban tájékoztatásul
közölt várható karbantartási, illetve villamos energia költségeket is.
A futballpálya mérete 22*42 m, a pályát 12 db, egyenként 400W-os lámpatest világítja meg.
Az éves igénybevételnél 6 hónappal kalkuláltunk, a tervezett napi nyitva tartás hétfőtől vasárnapig, reggel 8 órától,
este 9 óráig lenne biztosítva.
Megnevezés
Várható éves kiadás (E Ft-ban)
Személyi juttatás járulékkal, napi 4
órás
983
Villamos energia költség
150
Karbantartási és egyéb dologi
költség
600
Kiadás mindösszesen
1 733
A kalkuláció alapján a várható éves kiadás 1.733.000 forint lenne, a tervezett éves nyitvatartási napok száma 180
nap, mely adatok alapján a kalkulált napi költség 9.628 Ft, az egy órára eső költség pedig 740 Ft.
2016. július 1. napjától az alábbi bérleti díjak alkalmazását javasoljuk:
Megnevezés
Bejegyzett sportkörök, sportegyesületek
pálya világítás nélkül
pálya világítással
pálya melletti öltöző használata
Egyéb igénybe vevők
pálya világítás nélkül
pálya világítással
pálya melletti öltöző használata

Javasolt bruttó bérleti díj (Ft/óra)
2 500
2 900
500
3 500
3 900
500

A pálya hasznosítására vonatkozóan az MLSZ és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött
Együttműködési megállapodás külön rendelkezést tartalmaz, amely kimondja, hogy az Önkormányzat
kötelezettséget vállal arra, hogy a futballpályát iskolai és diák sport, szabadidősport és más közösségi célú
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események lebonyolítása céljából naponta, a pálya üzemidejének legalább 20%-ában és évente legalább 10 nap
ingyenesen használja vagy kedvezményes áron hasznosítja.
A lehetséges üzemeltetővel egyeztetve, a kalkulált éves bevétel (a számítás alapja, hogy az éves nyitvatartási napok
50%-os igénybe vétele mellett, napi 6 órás kihasználtsággal és 3.200 Ft/óra átlag bérleti díjjal számolva a
realizálódó bevétel várható összege 1.728 E Ft) forrását tudja képezni a felmerülő kiadásoknak.
Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatokban foglaltakat elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft. utasítása a feladat ellátására 2016. 07.01-től"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Zöldpark Nonprofit Kft.-t a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám
alatt létesített műfüves futballpálya üzemeltetésére 2016. július 1. napjától. Az üzemeltetés feltételeit közszolgáltatási
szerződésben szükséges rögzíteni, figyelembe véve a Magyar Labdarúgó Szövetség és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata között 2016. március 8-án kötött Együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeket.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges szerződések
aláírására és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft. által alkalmazott műfüves pálya díjtételei 2016. 07.01-től"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft. által üzemeltetett műfüves futballpálya díjtételeit
az alábbi összegekkel fogadja el 2016. július 1-jétől:
Megnevezés
Bejegyzett sportkörök, sportegyesületek
pálya világítás nélkül
pálya világítással
pálya melletti öltöző használata
Egyéb igénybe vevők
pálya világítás nélkül
pálya világítással
pálya melletti öltöző használata

Bruttó bérleti díj (Ft/óra)
2 500
2 900
500
3 500
3 900
500

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács munkájának ismertetése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. július 1. napjával a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás jogutódjaként megalakult a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mely önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják.
A megállapodás 13. pontja szabályozza a társulás működéséről történő beszámolási kötelezettséget:
„A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:
1. a társulás tevékenységéről,
2. pénzügyi helyzetéről
3. a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.”
A Társulási Tanács jelen előterjesztéssel tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A beszámoló 2015. júniusától
2016. május végéig eltelt időszakban végzett tevékenységéről számol be.
A Társulás tevékenysége, a társulás által ellátott feladatok megvalósulása
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodásban
foglaltaknak megfelelően.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a beszámolási időszakban megtartott Társulási Tanács üléseket, és a tárgyalt
napirendi pontokat:
2015.06.01.
2015.06.29.

2015.07.30.
2015.08.25.

2015.09.29.

2015.10.27.

2015. 11.30.

1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetői álláshelyére
beérkezett pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi óvoda alapító okiratának módosítása
3. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása
1. FM pályázat alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására
2. Tanyás támogatás megelőlegezése
1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulás Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2015/2016- os nevelési évben
indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása
1. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben végzett
tevékenységéről készített beszámoló elfogadása, 2015/2016-os nevelési év munkatervének
tudomásul vétele
3. Kistérségi Óvoda intézményvezetőjének bérmódosítása
4. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetési határozatának módosítása
1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Házirendje
2. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
2. A Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának kezdeményezése
4. A Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjának elfogadása
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi
költségvetési koncepciója
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetési határozatának módosítása
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2016.01.26.
2016.02.11.

2016.03.31.

2016.04.26.

2016.05.12.

3. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi
ellenőrzési terve
4. A Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély/szolgáltatói nyilvántartás
módosításának kezdeményezése
5. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása – törzskönyvi eljárásban
hiánypótlási kötelezettség teljesítése
6. Uhrin Anita gazdaságvezetői megbízásának meghosszabbítása
7. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi
munkatervének elfogadása
1. Térségi Szociális Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központ új szolgáltatások
bejegyzése ügyében hiánypótlás teljesítése
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi
költségvetésének tárgyalása
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetési határozatának módosítása
3. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2016. évben fizetendő térítési díjak
meghatározása
4. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
5. A 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2015. évről szóló szakmai beszámolója
2. Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjának elfogadása
3. Pályázat benyújtása a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése c. kiírásra
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. év végi
beszámoló
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi
költségvetési határozatának módosítása
3. Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről
4. TOP-1.4.1-2015 pályázat Csárdaszállás óvoda
5. TOP-1.4.1-15 pályázat Gyomaendrődi óvodák
1.VP-6-7.4.1.1-16 pályázat (Szent Imre Idősek Otthona és 3. számú nappali klub felújítása)

A beszámolási időszakban hozott határozatok száma:
2015-ben 43 db, 2016-ban 28 db.
A Társulási Tanács elnökének Toldi Balázst választotta. Az alelnöki tisztséget rotációban tölti be Csárdaszállás és
Hunya Község polgármestere. A Társulási Tanács alelnöknek a rotációnak megfelelően Hegedűs Roland
polgármestert választotta meg.
A Társulás az általa fenntartott két intézménnyel kapcsolatos intézményfenntartói döntésekkel folyamatosan
biztosította az intézmények törvényes működését.
A társulás által ellátott feladatok megvalósulását az általa fenntartott két intézmény elmúlt évben végzett
tevékenységéről készített beszámolójával valamint a 2015. évben folytatott belső ellenőrzési jelentés összegzésével
mutatjuk be, mely beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
A Társulás pénzügyi helyzete
A társulás pénzügyi helyzetét a Társulási Tanács által 2016. április 26-án tárgyalt és elfogadott 2015. évi
zárszámadási beszámolójával mutatjuk be, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjenek a Társulási Tanács működéséről készült beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya,
Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2015. júniusától 2016. május végéig terjedő időszakban
végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi mérleg

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

adatok ezer forintban
B
C
D
2015. eredeti ei.
2015. IV.mód.ei. 2015. teljesítés
238 623
211 828
211 826
478 110
553 137
553 030
0
0
0
0
0
0
0
6 050
6 050
716 733
764 965
764 856
0
0
0
0
9 291
9 211
0
720
720
0
0
0
0
10 011
9 931
0
6 050
6 050
716 733
781 026
780 837
358 661
412 148
412 147
95 716
111 566
111 564
262 356
244 653
243 268
0
851
850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
716 733
769 218
767 829
0
0
0
0
11 808
11 622
0
0
0
0
11 808
11 622
0
0
0
716 733
781 026
779 451
0
0
1 386

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevételek összesen
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Hiány/megtakarítás
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2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

B
2015. eredeti ei.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Intézményi Társulás összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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0
0
451 424
0
0
0
451 424
0
0
0
0
0
0
0
451 424
0
365
0
0
0
0
365
0
0
0
0
0
0
0
365
0
238 258
26 686
0
0
0
264 944
0
0
0
0
0
0
0
264 944
0
238 623
478 110
0
0
0
716 733
0
0
0
0
0
0
0
716 733

adatok ezer forintban
C
D
2015. IV.mód.ei. 2015. teljesítés
0
0
101
101
506 431
506 324
0
0
0
0
0
0
506 532
506 425
0
0
9 291
9 211
0
0
0
0
9 291
9 211
2 149
2 149
0
0
517 972
517 785
0
0
207
207
0
0
0
0
0
0
0
0
207
207
0
0
0
0
720
720
0
0
720
720
4
4
0
0
931
931
0
0
211 520
211 518
46 706
46 706
0
0
0
0
0
0
258 226
258 224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 897
3 897
0
0
262 123
262 121
0
0
211 828
211 826
553 137
553 030
0
0
0
0
0
0
764 965
764 856
0
0
9 291
9 211
720
720
0
0
10 011
9 931
6 050
6 050
0
0
781 026
780 837

3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi kiadásai

adatok ezer forintban
B
C
D
2015. eredeti ei. 2015. IV.mód.ei. 2015. teljesítés
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
Személyi juttatás
0
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
Dologi kiadás
0
92
91
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
Működési célú tartalék
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
Működési kiadás összesen
0
92
91
Felújítás
0
0
0
Beruházás
0
9 291
9 105
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
9 291
9 105
Finanszírozási kiadások
0
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
0
9 383
9 196
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
0
Személyi juttatás
76 670
83 519
83 519
Munkaadókat terhelő járulék
21 207
23 085
23 084
Dologi kiadás
12 969
11 617
11 601
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
Működési célú tartalék
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
Működési kiadás összesen
110 846
118 221
118 204
Felújítás
0
0
0
Beruházás
0
1 765
1 765
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
1 765
1 765
Finanszírozási kiadások
0
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
110 846
119 986
119 969
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
0
Személyi juttatás
281 991
328 629
328 628
Munkaadókat terhelő járulék
74 509
88 481
88 480
Dologi kiadás
249 387
232 944
231 576
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
851
850
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
Működési célú tartalék
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
Működési kiadás összesen
605 887
650 905
649 534
Felújítás
0
0
0
Beruházás
0
752
752
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
752
752
Finanszírozási kiadások
0
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
605 887
651 657
650 286
Intézményi Társulás összesen
0
0
0
Személyi juttatás
358 661
412 148
412 147
Munkaadókat terhelő járulék
95 716
111 566
111 564
Dologi kiadás
262 356
244 653
243 268
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
851
850
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
Működési célú tartalék
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
Működési kiadás összesen
716 733
769 218
767 829
Felújítás
0
0
0
Beruházás
0
11 808
11 622
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
11 808
11 622
Finanszírozási kiadások
0
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
716 733
781 026
779 451
A
megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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4. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
2015. évi fejlesztési kiadások részletezése

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felújítások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi Társulás összes felújítás
Beruházások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz.

Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz.
Intézményi Társulás összes beruházás

4

adatok ezer forintban
B
C
D
2015. eredeti ei. 2015. IV.mód.ei. 2015. teljesítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9291
9105
0
1765
1765
0
752
752
0
11808
11622

5. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. létszáma

A

B

C

2015. jan. 1-jén engedélyezett
létszám (fő)

2015. szept. 1-től
engedélyezett létszám (fő)

megnevezés
1
2
3
4

0
34
156
190

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi Társulás összesen

0
27
156
183

D
változás
a
tervezett
hez
0
4
0
4

E
2015. szept. 1-től módosított
engedélyezett létszám (fő)

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda engedélyezett létszáma 2015. január 1. napján 34 fő, melynek összetétele:
21 óvodapedagógus, ( ebből: 1 fő GYES-en ) 9,5 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens, 1 fűtő
Az intézménynél év közben két telephely megszűntetésére kerül sor, mely 4 fő óvodapedagógus és 1 teljes munkaidős, valamint 1 fő 4 órában
foglalkoztatott dajka leépítését teszi szükségessé. 2015. szeptember 1. napjától az intézmény engedélyezett létszáma: 16 óvodapedagógus, 8 dajka,
1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens és 1 fűtő.
Módosítás 2015. szeptember 1.-től:
Az intézménynél év közben egy telephely megszűntetésére került sor, 2015. szeptember 1.-től 9 csoport működik, így az engedélyezett létszám alakulása:
18 fő óvodapedagógus, 9 dajka, 1 óvodatitkár, 2 ped.asszisztens és 1 fűtő.
A Térségi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszáma 2015. január 1.-től 156 fő.
2014. évben 158 fő volt az engedélyezett létszám, azonban az Őszikék Idősek Otthonának működési engedély szerinti férőhelye
60 főről 56 főre csökkent, mely 1 fő létszámcsökkenést eredményezett, illetve megszűnt a Szent Gellért Gimnázium tálaló konyhájának
intézmény általi üzemeltetése, mely további 1 fő létszámcsökkentést indokolt.
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0
31
156
187

F
2015. évi
átlagos
statisztikai
létszám(fő)
0
32
181
213

6. melléklet
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
adatok: forintban
E

A

B

C

D

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

1

131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű

604560

604560

0

2

131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

544527

109344

435183

1717818

1717818

0

2323750
5190655

2323750
4755472

0
435183

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

1319123 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti
131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű
Eszközök összesen:

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzati Társulás
Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

13112 Egyéb gép, berendezés

255317

6913187

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

3230541

760251

650000

484648

165352

21130816

21130816

6812000

6812000

336500

336500

3465915

3465915

Eszközök összesen:

36386023

3715189

925603

Mindösszesen:

48745182

8725978

8273973

20

131912 ""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép, berendezés"

21

131916 ""0""-ra,Aktivált járművek"

24
25
26
27

7168504

Nettó

3990792

131121 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

23

Halmozott écs

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
Térségi Szociális Gondozási Központ

19

22

Bruttó

11291 ""0""-ra,Aktivált, kisértékű szellemi "
1319122 "0" leírt Gép:Aktivált,Egyéb gép
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7. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
2015. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
A

B

1
2
3

Térségi Szociális Gondozási Központ
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4

a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladatai

5
6
7
8
9
10
11

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2
Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása
a)elismert szakmai dolg.bértám
b)intézmény-üzemeltetési támogatás
Gyermekétkeztetés támogatása
a)elismert szakmai dolg.bértám
b)intézmény-üzemeltetési támogatás

Támogató Szolgálat

13

Tanyagondnoki Szolgálat

14

d)Munkahelyi étkeztetés

15

e)Külső óvodai étkeztetés

16

f)Rendezvényi és külső iskolai étkeztetés
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása és
felhasználása
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen

17
18
19
20
26
27
28

D

Fejezeti kezelésű
támogatás

Állami támogatás megnevezése

12

C

állami támogatás

kötelező önkormányzati
feladat

önként vállalt
feladat
önként vállalt
önkormányzati
feladat

79 958

Óvodai nevelés - Gyomaendrőd-Csárdaszállás- kötelező
önkormányzati feladat
Hunya Kistérségi Óvoda

F

állami
előző évi
támogatás
maradvány
bérkifizetésh
felhasználása
ez
Bevételek

16 735

adatok ezer forintban
H
I

G

491

önk.
kiegészítő
tám.

működési
bevétel

műk.kiadás és
pénzmaradvány
Kiadások

30 569

10 403

19 871

kötelező önkormányzati
feladat

önként vállalt
önkormányzati
feladat
önként vállalt
önkormányzati
feladat
önként vállalt
feladat
önként vállalt
feladat
önként vállalt
feladat
önként vállalt
feladat

E

J
működési
bevétel
többlet
működési
hiányba való

139 523

-1 367

19 871

0

125 090
35 053

19 841

2 925

131 194

0

125 090
189 013

30 486
41 671

5 026

481

20 507

5 003

30 486
75 580

0
0
0
0
-2 892

8 799

200

0

1 259

2 488

12 746

0

5 000

100

0

0

2 312

7 412

0

5 591

0

4 138

1 453

14 209

0

12 423

1 786

8 174

0

7 161

1 013
7
0

26 835
46 706

326 057

41 902

3 897

15
211 518

20 206

26 843
650 286

0

110613

0

4

927

8442

119986

Gyomaendrődi Óvodák önkormányzati
kiegészítő támogatása
Csárdaszállási telephelyen működő óvoda
kiegészítő támogatása

8342
100
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8. melléklet

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya -

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B

C

D

E

F

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015. évre

G

H

I

J

K

L

adatok ezer forintban
M
N

O

P

Bevételek
Nyitó egyenleg
Saját működési bevételek
Finanszírozási bevételek
Működési célú átvett pe.
Bevételek összesen

január
95
20 309
27 762
4 323
52 489

február
95
20 309
30 500
0
50 904

március
62
20 309
26 810
4 000
51 181

április
65
20 309
29 540
1 323
51 237

május
85
20 309
30 490
0
50 884

június
42
20 309
30 810
0
51 161

július augusztus szeptember
53
33
50
17 583
17 585
20 309
25 300
25 920
22 990
1 323
0
8 000
44 259
43 538
51 349

október november december
42
54
135
20 309
20 309
20 309
29 220
31 110
30 451
1 325
6 392
0
50 896
57 865
50 895

összesen Módosított ei.
95
0
238 258
211 520
340 903
393 431
26 686
46 706
605 847
651 657

Teljesítés
0
211 518
393 431
46 706
651 655

KIADÁSOK
Dologi kiadás, egyéb működési kiadás
Rendszeres személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Beruházások
Kiadások összesen
Bevétel, kiadás egyenlege

január
22 008
24 032
6 354
0
52 394
95

február
22 008
22 810
6 024
0
50 842
62

március
22 008
23 026
6 082
0
51 116
65

április
22 008
23 054
6 090
0
51 152
85

május
22 008
22 810
6 024
0
50 842
42

június
22 008
23 020
6 080
0
51 108
53

július augusztus szeptember
14 653
14 654
22 008
23 392
22 810
23 176
6 181
6 024
6 123
0
0
0
44 226
43 488
51 307
33
50
42

október november december
22 008
22 008
22 008
22 810
28 241
22 810
6 024
7 481
6 022
0
0
0
50 842
57 730
50 840
54
135
55

összesen Módosított ei.
249 387
233 795
281 991
328 629
74 509
88 481
0
752
605 887
651 657
55
0

Teljesítés
232 426
328 628
88 480
752
650 286
1 369
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9. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2015. év

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

A
bevételek
1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:

intézményi működési bevételek
előző évi költségvetési kiegészítések
Működési célú kölcsönök visszatérülése
Működési célú támogatásértékű bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről
Maradvány működési célú igénybevétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
2. Működési bevételek összesen:
2.pont aránya az 1.ponthoz %

B
2013. év
709 405

C
2014. év
744 720

233 581
9 337
0
452 448
0
10 561
-6
0
705 921
99,51%

225 359
3 869
0
514 742
750
0
0
0
744 720
100,00%

D
E
2015. év
kiadások
780 837 1.Költségvetési kiadások össz
211 826
0
0
553 030
0
6 050
0
0
770 906
98,73%

Ebből:
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Működési célú kölcsönök nyújtása

Működési célú támogatásértékű kiadások
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
2. Működési kiadások összesen:

F
2013. év
695 109

adatok ezer forintban
G
H
2014. év
2015. év
738 670
779 451

323 566
76 866
293 016
0
0
0
0
-450
692 998
99,70%

380 730
87 605
266 087
0
228
0
0
0
734 650
99,46%

412 147
111 564
243 268
0
850
0
0
0
767 829
98,51%

695 109

adatok ezer forintban
738 670
779 451

Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2015. év

1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:
Felhalmozási bevételek, tárgyi eszk.ért,egyéb
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.
2.pont aránya az 1.ponthoz %
Összesen %
Működés és felhalmozás összesen:

709 405

744 720

0
0
1 984
1 500
0
0

0
0
0
0
0
0

3 484
0,49%
100,00%
709 405

0
0,00%
100,00%
744 720

780 837 1.Költségvetési kiadások össz
Ebből:

0
0
9 211
720
0
0

Felújítások
Beruházások
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadás
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9 931 2. Felhalmozási kiadások összesen:
1,27% 2.pont aránya az 1.ponthoz %
100,00% Összesen %
780 837 Működés és felhalmozás összesen:
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1 221
890
0
0
0
0
0
2 111
0,30%
100,00%
695 109

0
4020
0
0
0
0
0
4 020
0,54%
100,00%
738 670

0
11622
0
0
0
0
0
11 622
1,49%
100,00%
779 451

10. melléklet
A Társulás 2015. évi maradványának alakulása

A

B

C

Összes
kiadás

2
3
4

E

Összes
maradvány

Megnevezés

1

D

adatok ezer forintban
F

Jóváhagyott maradványból
kötelezettséggel
terhelt
maradvány

Összes bevétel

szabad
maradvány

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda

517 785

517 785

0

0

0

119 969

119 986

17

17

0

Térségi Szociális Gondozási Központ

650 286
1 288 040

651 655
1 289 426

1369
1386

0
17

1369
1369

Önkormányzati Társulás összesen
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11. melléklet
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása a 2015. évi beszámolóhoz

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

A
Bruttó érték
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok
és
kapcsolódó
vagyonértékű jogok
Gépek,
berendezések,
felszerelések, járművek
Összesen:
Értékcsökkenés
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok
és
kapcsolódó
vagyonértékű jogok
Gépek,
berendezések,
felszerelések, járművek
Összesen:

B

C

2014. évi záró
337
0

2015. évi záró
337
0

D
adatok ezer forintban
Különbség ( +; - )
0
0

39110

49487

10377

39447

49824

10377

2014. évi záró
337
0

2015. évi záró
337
0

37076

41213

4137

37413

41550

4137

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
Megnevezés
2015. évi záró
2015. évi záró
bruttó érték
nettó érték
Immateriális javak
337
0
Ingatlanok
és
kapcsolódó
0
0
vagyonértékű jogok
Gépek,
berendezések,
49487
8274
felszerelések, járművek
Összesen:
49824
8274
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
Megnevezés
2015. évi záró 2015. évi záró 0bruttó érték
ra írt érték
Immateriális javak
337
337
Ingatlanok
és
kapcsolódó
0
0
vagyonértékű jogok
Gépek,
berendezések,
49487
37133
felszerelések, járművek
Összesen:
49824
37470
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Különbség ( +; - )
0
0

Százalék
0%
#ZÉRÓOSZTÓ!
17%
17%

Százalék
100%
#ZÉRÓOSZTÓ!
75%
75%

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2016. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről
Bencze Lajosné
Toldi Balázs elnök

Tisztelt Társulási Tanács!
1.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) előírásai szerint került megvalósításra polgári jogi szerződés
keretében foglalkoztatott belső ellenőr által. A Korm. rend. 33. §-ban foglaltak alapján a belső ellenőr összeállította
minden ellenőrzésre az ellenőrzési programot és elkészítette a javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jelentéseket
(Korm.rend. 39. §).
1.1.) A 2015. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
A 2015. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor az alábbiak szerint:
1. Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézmény (5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 1-5.szám) gyermekétkeztetés ellenőrzése
2. Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás,
pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése
1.2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
1.2./a. A belső ellenőrzés humánerőforrás–ellátottsága: biztosított volt
Az Önkormányzat 2015. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A
belső ellenőr rendelkezik a feladat ellátásához a jogszabályban – Bkr.24.§ - meghatározott belső ellenőrökre
vonatkozó általános és szakmai követelményekkel, szakmai gyakorlattal, valamint az Áht.70.§ (4)
bekezdésében meghatározott engedéllyel a tevékenység végzésére.
A belső ellenőr regisztrációs száma: 5112700
2015. évben a belső ellenőr az alábbi képzéseken vett részt:
Számvitel 2015. év
Legfontosabb adójogszabályok változása, aktualizálása
Számviteli törvény államháztartás vonatkozásai
Számviteli törvény változásai
Adók könyvvizsgálatának módszertani kérdései
Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak, iroda az Önkormányzatnál, korszerű technikai és
informatikai háttér, valamint a telephelyeken történő ellenőrzések során megfelelő helyiség lett biztosítva az
ellenőrzés lefolytatásához.
1.2./b. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
A belső ellenőr az Önkormányzat vezetőjének közvetlen alárendelve végzi a tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a
vezetőnek küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzatnál olyan tevékenységek ellátásában, amelyek
az Önkormányzat operatív működésével kapcsolatosak. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége
biztosított volt.
1.2./c. Összeférhetetlenségi esetek
A belső ellenőr esetében 2015. évben összeférhetetlenség nem állt fenn.
1.2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
A belső ellenőr a munkavégzése során nem volt akadályoztatva, korlátozva. A bizonyosságot adó tevékenységet
akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőrzött feladattal összefüggő valamennyi okmányt az ellenőrzés
rendelkezésére bocsátották, vezetőktől, munkatársaktól szóbeli információkhoz jutott, nyilvántartásokba, iratokba,
dokumentumokba betekintést kapott.
1.2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását illetően akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges
eszközellátottság, informatikai háttér, információkhoz való hozzájutás rendelkezésre állt.
1.2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőr nyilvántartást (Bkr. 22. és 50) vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről, és gondoskodik az
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formátumban
és elektronikus formátumban elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat, zárt helyen
tartják nyilván. A belső ellenőr által megküldött jelentések iktatásra kerülnek, ezzel biztosított a visszakeresési
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lehetőség.
1.2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az Önkormányzat, a Társulás és intézményei esetében a pénzügyi és működési kockázatok csökkentése érdekében
az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. A belső ellenőrzési tevékenység során
figyelembe kell venni a Minisztérium által közzétett iránymutatások, módszertani útmutatók érvényesülését.
1.3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása
A 2015. évben a belső ellenőrt külön tanácsadó tevékenységre nem kérték fel, azonban a helyszíni ellenőrzések
során felmerült, aktuális problémák megoldásában a belső ellenőr közreműködött, szakmai segítséget nyújtott.
2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
2.1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
a.)Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézmény (5500
Gyomaendrőd, Mírhóháti út 1-5.szám) gyermekétkeztetés ellenőrzése
Az Intézménynél az élelmezési tevékenység szabályozása megfelelő. Az étkezési térítési díjak, a
nyersanyagnormák megállapítása helyesen történik az intézménynél. Az élelmezési tevékenység
adminisztrációjának teljes körű dokumentáltsága biztosított volt. Az élelmezési tevékenység hatékonysága,
gazdaságossága érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket.
Javaslat:
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra.
b.) Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése
A Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Kistérségi Óvoda intézmény működése és gazdálkodása szabályozott. Az
intézmény kiadásainak finanszírozásához fenntartói kiegészítő támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban,
mely összegek nem voltak jelentősek.
A 2013. és 2014. évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. A kiadások
teljesítéséhez viszonyítva nem volt túlzott mértékű a fenntartói kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem
jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Pályázati
pénzeszköz a költségvetésben tervezett kiadásokra lett fordítva, azonban a teljes pályázati összeg nem lett
felhasználva, emiatt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pályázati dosszié, és az elszámoláshoz kapcsolódó
dokumentáció összeállítása, irattározása nagyobb odafigyelést igényel.
Javaslatok:
Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a368/2011.(XII.31.)
kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével.
Javasolta a belső ellenőrzés az orvosi alkalmassági igazolások másolati példányát a személyi anyagba
elhelyezni.
Azon munkavállalók esetében, ahol a munkakör ellátása erkölcsi bizonyítványhoz kötött, úgy javasolta a
belső ellenőrzés a hiányzó a bizonyítványok beszerzését, és a személyi anyagba való elhelyezését.
Javasolta a belső ellenőrzés a munkavállalók munkaköri leírásának áttekintését (pl. foglalkoztató
megnevezése, munkakör, napi munkaidő stb.), a kinevezési okmányon feltüntetett adatok egyezőségének
biztosítása végett.
Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a pályázatok benyújtásával, megvalósításával, elszámolásával
kapcsolatos dokumentumok, pályázatonként, témánként rendszerezve egy-egy dossziéban kerüljenek
elhelyezésre.
2.2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
A Szervezet vezetője a belső kontrollrendszer működésén keresztül biztosítja a tevékenységek szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását. Ezen keresztül ellenőrzi az elszámolási kötelezettségek
teljesítését. Célja, hogy a belső kontrollrendszer
1. megfelelő kontrollkörnyezetben működjön
2. kidolgozásra kerüljön a kockázatkezelési rendszer
3. kontrolltevékenységek megfelelően működjenek
4. az információs és kommunikációs rendszer zavartalan biztosítása
5. a nyomon követési rendszer (monitoring) végrehajtható legyen.
A fentiek biztosításának legfőbb eszköze a szabályzatok léte és betartása valamennyi területre kiterjedően. Továbbá
a gazdálkodás területén a gazdaságosság szem előtt tartása, a vagyon megőrzése, visszaélések megakadályozása.
Az Önkormányzatnál a pénzügyi és működési kockázatainak csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a
legkockázatosabb területekre kell koncentrálni.
3.) Az intézkedési tervek megvalósítása
A 2015. évben a Társulásnál 2 ellenőrzés valósult meg, mely ellenőrzések közül nem kellett a Belső ellenőri
jelentésben feltárt észrevételek, hiányosságok pótlására Intézkedési tervet készíteni.
2015. évben a belső ellenőrzés büntető-, szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt, mivel az ellenőrzés során
erre utaló gyanú nem merült fel.
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A 2015. évi ellenőrzések során tett megállapítások segítették az Önkormányzat és a Társulás, továbbá az
ellenőrzött intézmények vezetőit abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan újabb intézkedéseket
kell tenni, vagy a működést fokozottabban figyelemmel kell kísérni, és melyek azok a területek, amelyek megfelelően
működnek.
Döntési javaslat
"2015. évi belső ellenőrzésekről készült beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 2015. évi
belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd‐Csárdaszállás‐Hunya Kistérségi Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.
OM azonosító: 201827
Tel.: +36/66 386‐610
Mobil: +36/20 405 2596
e‐mail: gycshkistersegiovoda@gmail.com

BESZÁMOLÓ
2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL
A beszámoló Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási
Tanácsa 48/2014.(IX.24.) határozatában meghatározott tartalmi elemek alapján készült.

Intézmény OM- azonosítója:

Intézményvezető:

201827

Kovács Péterné

A beszámolót készítette:
Kovács Péterné
Hunya Imréné
Vaszkó Magdolna
Némethné Bukva Magdolna
Hornok Ágnes
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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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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

10

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.)
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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
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I.

Óvoda működési feltételei

Statisztikai
adatok
Férőhelyek
száma
Beíratott
gyermekek
száma
Tanköteles korú
gyermekek
száma
Óvodában
maradó
tanköteles
gyermek
SNI gyermekek
száma

Százszorszép
Óvoda
(Kossuth út 7.)
108

Margaréta
Óvoda
(Jókai u. 4.)
82

Napsugár Óvoda
(Szabadság u.)
30

Csemetekert
Óvoda
(Blaha u. 8.)
83

Napraforgó Óvoda
(Csárdaszállás)

Összesen

25

328

87

31

23

43

13

197

28

16

9

16

2

71

13

1

1

2

0

17

5

3

3

2

1

14

2
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Csoport
adatok

létszám Vegyes csoportban Ebből
összesen
kis csoportos korú

Százszorszép Óvoda
Süni
Breki
Nyuszi
Maci
Összesen
Margaréta Óvoda
Mókus
Katica
Összesen
Napsugár Óvoda
Süni
Összesen
Csemetekert Óvoda
Napocska
Szivárvány
Összesen
Napraforgó
Összesen
Mindösszesen:

Ebből
középsős korú

Ebből
nagycsoportos korú

21
21
23
22
87

11
9
6
3
29

2
3
10
15
30

8
9
7
4
28

16
15
31

4
3
7

2
6
8

10
6
16

23
23

7
7

7
7

9
9

21
22
43
13
13
197

5
8
13
3
3
59

13
1
14
8
8
59

3
13
16
2
2
71

3
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A nevelési évben engedélyezett férőhelyek számához képest az óvoda kihasználtsága
lényegesen alacsonyabb volt. (60,06%)
A SNI igényű gyermekek száma az előző évhez képest nem változott. Csoportonként
általában 1, max. 2 fő igényelt speciális nevelést. A Tanulási képességeket vizsgáló
rehabilitációs bizottság szakértői véleményének megfelelően történt a gyermekek speciális
fejlesztése, kivétel a SZIT terápia, melyet a TSMT képesítéssel rendelkező kolléga látott el.
Szakirány

Név

Jogviszony

Gyógypedagógus
Logopédus

Fekécsné Brandt Márta
Dávid Joó Zsanett, majd
Tokainé Tímár Csilla
Nedróné Kurilla Katalin
Benéné Rojik Gabriella

Közalkalmazott
Megbízási szerződés

TSMT terapeuta (SNI, BTM)
Fejlesztő pedagógus (BTM)

Közalkalmazott
Szakszolgálati ellátás

1 fő óvodapedagógus státuszban gyógypedagógiai feladatokat látott el a szakértői bizottság
által előírt feltételek alapján. A 2 középsúlyos gyermeket fogadó csoportokban 2 fő
pedagógiai asszisztens segítette az integrációt. Tanulási képességeket vizsgáló bizottság
vizsgálatát 4 gyermek számára kezdeményezte az intézmény.
A Nevelési Tanácsadó vizsgálatán 17 gyermek vett részt, ők további egy év óvodai
nevelésben részesülnek. Számukra heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozások megtartására
került sor.
A rendszertelen óvodába járás nem jellemző, a betegség miatti hiányzások orvosi igazolás
alapján történtek.
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II.

Személyi feltételek
Alkalmazotti létszám intézményi szinten

Státusz

létszám (fő)

Óvodapedagógus összesen:
Óvodapedagógus Ped. I.fokozat

20
15

ebből teljes munkaidőben gyógypedagógus

1

Óvodapedagógus Ped. II. fokozat
Óvodapedagógus Mester fokozat

3
1

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak összesen:
Dajka
Óvodatitkár
Pedagógiai asszisztens
Karbantartó (nem a finanszírozott létszámból)
Dolgozói létszám adatok az intézmény egységekben
Százszorszép Óvoda
Csoportok száma
4
Óvodapedagógus státusz
9
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
5,5
Napsugár Óvoda
Csoportok száma
1
Óvodapedagógus státusz
2
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
2
Margaréta Óvoda
Csoportok száma
2
Óvodapedagógus státusz
4
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
2
Csemetekert Óvoda
Csoportok száma
2
Óvodapedagógus státusz
4
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
2
Csárdaszállási Óvoda
1
Óvodapedagógus státusz
1
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
0
Összesen csoport:
10
Összesen óvodapedagógus
20
Összesen nevelőmunkát segítő alk.
11,5
5

11,5
9,5
1
1
1
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A Társulási Tanács határozata alapján augusztus hónapban megtörtént a 2 fő óvodapedagógus
létszám leépítés. 1 fő áthelyezésére került sor az Esély Pedagógiai Központhoz. 1 fő
óvodapedagógus pedagógiai asszisztens státuszba került át intézményünkben, mivel erre a
költségvetési törvény által finanszírozott státusz állt rendelkezésre.
III.

Tárgyi feltételek

A dologi kiadások terén visszafogott gazdálkodást végzett az intézmény. Kiadások a nyár
folyamán keletkeztek leginkább, az óvodák nyári zárásakor szükséges munkálatok elvégzése
céljából.
Kiadás megnevezése

Összeg (Ft)

Csemetekert Óvoda
Udvari játékok előírásnak megfelelő
telepítésével (Napsugár Óvodából) járó
kiadások:
állványok, rögzítés, eséstér kialakítása,
ütéscsillapítás biztosítása, felületkezelés,
udvarrendezés
Udvari játékok köteleinek cseréje
Gyermekmosdó fali polcok, törölközőtartók
Épület belső festése, falak javítása
vállalkozóval
festés anyagköltség (udvari játékok, épület
belső)
Összesen:
Százszorszép Óvoda
Gyermekmosdóban meleg víz ellátás
kialakítása
irodahelység festése

Megjegyzés
129 370 Munkadíj
támogatása
önkormányzati
közmunka
programmal
- Felajánlás
45 800
260 350 Részben munkadíj
támogatása
87 903
523 423
Önkormányzati
támogatással
5000 a munkadíj
felajánlással történt
5 000
528 423

Összesen:
Mindösszesen:

A Szülői munkaközösség támogatásának köszönhetően az óvodák udvari játékokkal bővültek.
A Csabatechnika Bt. felajánlásaként minden egységben kerti padok és asztalok kerültek
elhelyezésre.
Jelentős segítséget kapott intézményünk a közmunka program keretében az elmúlt nevelési
évben a fenntartással és fejlesztésekkel kapcsolatos munkák elvégzése során.
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IV.

Szakmai munka-hatékonyság

Nevelőmunkánk alapja Pedagógiai Programunk, amely a Komplex Óvodai Program helyi
adaptációja. A tanulási tartalmak megtervezésekor építünk a játék és a mozgás semmivel nem
pótolható személyiségfejlesztő hatására. Programunkat a kompetencia alapú óvodai nevelés
módszereivel egészítettük ki. Felvállaljuk az iskolai tanulási képességeket meghatározó
funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok kiszűrését, megelőzését:
- Óvodába lépéskor a gyermekekről készített anamnézisek, családlátogatások jegyzőkönyvei
- Egyéni fejlettségmérő lapok vezetése: „Fejlődésem lépései” (módszere: folyamatos
megfigyelés, mérés)
- Fogadóórák tapasztalatai
- Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek a tanköteles évet megelőző év végi iskolaérettségi
vizsgálata, logopédiai szűrése
- Év eleji DIFER mérés
A Pedagógiai Program átdolgozását indokolja a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés
bevezetése a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában.
A vízhez szoktatás lehetősége minden nagycsoportos korú gyermek számára felajánlásra
került, mellyel a szülők nagy része élni kívánt. Két óvodapedagógusunk vezetésével valósult
meg a foglalkozás, óvodánként 10 alkalommal. A foglalkozások célja a vízben való
biztonságérzet kialakítása, és a tanulási képességek fejlesztését szolgáló játékos
mozgásfejlesztés. A gyermekek körében népszerűek voltak a foglalkozások. Az
önkormányzat támogatásával ezen a téren is megvalósult a hátránykompenzálás az eltérő
szociokultúrális háttérrel rendelkező gyermekek számára.
Kapcsolatok
Intézményünk egységei között folyamatos a kapcsolattartás a földrajzi tagoltság ellenére. Az
információk elektronikus továbbítása gyakran informatikai nehézségekbe ütközik,
eszközparkunk műszaki paraméterei igen gyengék. A telefonos és személyes kapcsolattartási
formák a leggyakoribbak.
A nem önkormányzati fenntartású óvodákkal és az iskolákkal szakmai kapcsolatunk nem volt
mindig optimális. 2015. április 1-től a megbízott intézményvezető már párbeszédet kezdett az
óvodák, iskolák és más kompetens intézmények képviselőivel, melynek eredményeként
jelenleg közös szakmai érdekek mentén tudunk dolgozni.
Elkerülhetetlen a versenyhelyzet az óvodák között, mégis azon dolgozunk, hogy
tisztességesen, egymás értékeit megbecsülve, saját arculatunk megtartásával és fejlesztésével
végezzük munkánkat.
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Család-Óvoda kapcsolattartás formái:
 Szülői értekezletek
 Fogadó órák
 Játszóházak
 Ünnepségek: Anyák napja, Évzáró
 Nyílt napok, Ovikóstoló
Kapcsolattartás az iskolákkal
 Nyílt napok kölcsönös látogatása
 Közös programok (Szüret, Fecskeavató, Évzáró, stb.)
 Közös sportrendezvények
 Művészeti iskolával szervezett karácsonyi hangverseny, zeneovi és gyermek
néptánc szervezése heti rendszerességgel
A Pedagógiai Szakszolgálattal és Családsegítő Szolgálattal szakmai kapcsolatunk rendszeres,
melyre a kölcsönös együttműködés jellemző.
Szerepvállalás a város közéletében
Intézményünk pedagógusai rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken
szervezőként, segítőként, szereplőként: Mobilitás napi városi program, Márton napi vigasság
(programszervezés és biztosítás, ünnepi műsor a gyermekekkel) Városi Adventi koszorú
elkészítése, műsorszervezés, Sajt- és Túrófesztiválon szereplés
V.

Hagyományőrző rendezvényeink










VI.

Szüreti mulatság
Márton nap
Mikulás
Karácsonyi ünnepség, vásár
Farsang
Húsvétváró
Anyák napja
Évzáró, Ballagás
Gyermeknap, Kirándulások
Az intézményi munka ellenőrzése

Az elmúlt nevelési évben kinevezett intézményvezető ellenőrzési tevékenységéről nincsenek
információink.
A tanügyi dokumentumok előírásnak megfelelő ellenőrzése a nevelési év végén megtörtént.
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a város vezetésének és az önkormányzati dolgozóknak
a segítő együttműködésért, támogatásért, melyet az elmúlt nevelési évben jelentkező
nehézségek megoldásában tanúsítottak az intézmény zavartalan működése érdekében.
Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
beszámolójának elfogadására.

Gyomaendrőd, 2015. 09. 07.

Hunya Imréné
intézményvezető-helyettes

Kovács Péterné
intézményvezető
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A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1
 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1
-

229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés
alapprogramjáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR

országos

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
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 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1
 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről
 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.EMM&timeshift=1
 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM
 Oktatási Hivatal:
- Önértékelési
kézikönyv
óvodák
számára:
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekel
esi_kezikonyv_ovoda.pdf
- Országos
tanfelügyelet.
Kézikönyv
óvodák
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf

számára:

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított
változat
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato
_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
- Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció
értelmezéséhez.
Óvodai
nevelés
Harmadik,
javított
kiadás:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf
 A A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Társulási Tanács testületének
vonatkozó önkormányzati rendeletei
 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda működését szabályozó
dokumentumok
www.gycshkistersegiovoda.hu
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A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI, FELADATAI
Elsődleges cél:



A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi
óvodaépületünkben a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása
Feltételrendszer biztosítása a köznevelés új kihívásainak és a jogszabályi
követelményeknek megfelelő eredményes és sikeres működési gyakorlathoz

További céljaink:
 Az óvoda szabályozó dokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend,
Önértékelési Program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása
 A német nemzetiségi nevelés bevezetése során nyelvi tevékenység rendszer
biztosítása a gyermekek számára
 A nemzetiségi német nyelv iskolai tanulásának megalapozása
 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése
A célok elérését támogató kiemelt feladataink:
1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének
alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása → a szakmai
színvonal mérhető emelése
 Az intézményvezetés felelőssége
- a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és
minősítésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető
megszervezése
- a
tevékenységlátogatási,
dokumentumellenőrzési
gyakorlat
átalakítása, további finomítása, szükség szerinti fejlesztése
- a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
 A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél
felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák,
hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés
összteljesítményét mutatja:
- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során
- a dokumentumellenőrzés során
- az interjú és a portfólióvédés során
Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik,
milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai
tartalmak:
- Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés
- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés
- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén:
4
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1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Közvetlenül érintettek köre a nevelési év során
Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést Cserenyecz Éva, Hunya Imréné, Vaszkó
megelőzően
Magdolna
Önértékelés az intézmény éves önértékelési Tímárné Bula Edina, Dajkó Edit, Németné
terve szerint
Bukva Magdolna, Hunya Tamásné, Gulyásné
Kádár Anna, Nedróné Kurilla Katalin
Tanfelügyeleti ellenőrzés
Cserenyecz Éva, Hunya Imréné, Vaszkó
2015. ősz
Magdolna
Minősítési eljárás
Kakatiné Sárhegyi Katalin
2015. szept. 25.
Minősítési eljárás
Csapóné Giricz Irén, Hunya Imréné
2016.
Felelős: Kovács Péterné intézményvezető
Határidő: 2016. 06. 30.
2. Minőségelvű működésünk garanciájaként - építve a kézikönyvekre és útmutatókra,
valamint a bevezetésre kerülő új gyakorlatra - óvodánk Önértékelési Programjának
elkészítése.
Felelős: Látkóczki Éva Önértékelési munkaközösség vezető
Határidő: 2015.09.30.
3. Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása:
A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés a szülők széleskörű
bevonásával.
Felelős: Telephely vezetők
Határidő: 2016. 08. 31.
4. Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti
ellátottságra, és az irányításra.
Felelős: Kovács Péterné intézményvezető
Határidő: 2016.08.31.
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5. Szakmai munkaközösségeink tapasztalatai alapján, valamint az önértékelésekhez
szükséges információgyűjtések (belső ellenőrzés-értékelések) során kiemelt figyelmet
fordítunk az elmúlt nevelési évben végzett értékelés egyéni eredményeire alapozott
intézményi szintű, leginkább igénylő területekre, valamint a nevelőtestület javaslataira:
 Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés


A napi fejlesztő mozgás megvalósításának lehetőségei



Tervezési dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége: tervezési és értékelési
technikák, módszerek



Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló



Matematikai tartalmak a nevelés és fejlesztés során



A tehetségígéretek kibontakoztatása



Az idővel való hatékony gazdálkodás



Szakmai fejlődés: önképzés, belső képzéseken, tanfolyamokon, továbbképzéseken
való részvétel

Felelős: Telephely vezetők
Határidő: 2016. 08. 31.
6. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:
 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
 Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van


Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés
 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős
részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség
fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények
beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás”
 Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az
állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.
 Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára
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 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható.
Egészségnevelési program kivitelezése
 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a
környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására
 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és
képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség.
Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok
alkalmazására
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INTÉZMÉNYI ADATOK

Intézményvezető

Kovács Péterné

5500 Gye. Kossuth út 7.

gycshkistersegiovoda@gmail.com

Intézményvezető- Hunya Imréné
helyettes
Óvoda
Egység-vezető
Százszorszép
Cserenyecz Éva

5500 Gye. Kossuth út 7.

gycshkistersegiovoda@gmail.com

Cím
5500 Gye. Kossuth út 7.

E-mail
gycshkistersegiovoda@gmail.com

Csemetekert
Margaréta
Napraforgó

5502 Gye. Blaha út 8.
5500 Gye. Jókai M. u. 4.
Csárdaszállás

kistersegicsemetekertovi@gmail.com
kistersegimargaretaovi@gmail.com
kadaranna@citromail.hu

Némethné Bukva Magdolna
Vaszkó Magdolna

66/386-610
20/405 2596
66/386-610
20/405 2596
Telefon
66/386-610
20/405 2596

DOLGOZÓI ADATOK, MUNKASZERVEZÉS
Óvoda neve

Százszorszép
Csemetekert
Margaréta
Napraforgó
Összesen

Int. vezető Óvoda
pedagógus
1

1

8
6
2
1
17

ebből
tagóvoda
vezető
1
1
1
0
3

Pedagógus Pedagógiai
összesen
asszisztens
9
6
2
1
18

8

Dajka

Óvodatitkár

1
1

4
3
2

1

2

9

1

Karbantartó

1

1

Összes
dolgozó
15
11
4
1
31
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CSOPORT BEOSZTÁSOK – HUMÁN ERŐFORRÁS

Ssz.

Csoport neve

Létszám

Óvodapedagógus

Százszorszép Óvoda (Kossuth út 7.)
1. Süni csoport
25
Tímárné Bula Edina
Soczóné Jaszovszki Anikó
2.

Breki csoport

26

3.

Nyuszi csoport

24

4.

Maci csoport

25

Összesen:
Margaréta Óvoda
1

100

Mókus csoport
Összesen:
Csemetekert Óvoda
1 Napocska csoport

26

Hunya Imréné
Vinczéné Nagy Edit
Csapóné Giricz Irén
Látkóczki Éva
Cserenyecz Éva
Dajkó Edit

Losonczi Gabriella
Vaszkó Magdolna

Hunyáné Tímár Erika
Koloh Magdolna

Süni csoport

19

Hornok Ágnes
Nedróné Kurilla Katalin

Szivárvány
csoport
Összesen:
Napraforgó Óvoda
1 Zümi csoport
Összesen:
Intézményi összesen:

16

Kakatiné Sárhegyi Katalin
Németné Bukva Magdolna

3

Tariné
Somogyi
Andrea
Csentős
Andrásné
Molnár
Mihályné
Nagy
Lajosné

Pedagógiai
asszisztens

Gyebnárné
Tóth Márta

Cserenyecz
Lajosné
Tóth
Lajosné

26
19

2

Dajka

54
13
13
193

Gulyásné Kádár Anna

9

Németné
Tímár
Anikó
Iványiné
Bukva
Katalin
Salamon
Csilla

Dinya
Tünde
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GYERMEK LÉTSZÁM ADATOK

Székhely és tagóvodák
Csoport neve

alapító
Kn. trv.
2-es
3-as
okirat
max.
Csoportba szorzóval szorzóval Számított
max.
Csoportszoba létszám osztott
számítandó számítandó létszám a
létsz.(fő) területe (nm) 25 főig létszám
fő
fő
csoportban

Süni csoport

24

25

1

26

Breki csoport

25

26

1

25

Nyuszi csoport

24

24

2

26

220

25

25

2

27

220

98

100

2

4

106

25

26

2

0

28

25

26

2

0

28

16

16

1

0

17

19

19

1

0

20

148

19

19

1

0

20

74

148

54

54

3

13

50

13

13

13

Összesen:

25

50

13

13

13

MINDÖSSZESEN:

251

189

193

204

Százszorszép Óvoda
Kossuth út 7.

Maci csoport

Összesen
Margaréta Óvoda

108
Mókus csoport

Összesen:

44
Szivárvány
csoport

Süni csoport
Napocska
Csemetekert Blaha L. út csoport
Összesen:
Napraforgó Óvoda
Csárdaszállás

Zümi csoport

10

57
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HUMÁN ERŐFORRÁS - ÓVODAPEDAGÓGUS
ssz.

Név

Beosztás

Fiz. fok.

1.

Csapóné Giricz Irén

Óvodapedagógus

Ped I.

2.

Cserenyecz Éva

Ped. II.

3.

Dajkó Edit

Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus
Óvodapedagógus

4.

Gálné Véha Orsolya

Óvodapedagógus

5.

Hornok Ágnes

Óvodapedagógus

GYES
Ped. I.
Ped I.

6.

Hunya Imréné

Ped. II.

7.

Óvodapedagógus

Ped I.

Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus
Óvodapedagógus

Ped I.

10.

Hunyáné Tímár
Erika
Kádárné Gulyás
Anna
Kakatiné Sárhegyi
Katalin
Koloh Magdolna

Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus
Óvodapedagógus

11.

Kovács Péterné

Ped I.

12.

Látkócki Éva

Intézményvezető
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus

13.

Losonczi Gabriella

Óvodapedagógus

Ped I.

14.

Óvodapedagógus

Ped I.

Óvodapedagógus

Ped I.

Óvodapedagógus

Ped I.

17.

Nedróné Kurilla
Katalin
Németné Bukva
Magdolna
Soczóné Jaszovszki
Anikó
Tímárné Bula Edina

Ped I.

18.

Vaszkó Magdolna

19.

Vinczéné Nagy Edit

Óvodapedagógus
Német nemzetiségi
óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Gyógytestnevelő
Óvodapedagógus

8.
9.

15.
16.

11

Minősítés
Tanfelügyelet
2016.

Ped I.

2016.

Ped I.

Ped I.

Ped I.

Ped. II.
Ped I.

2015.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Éves munkaterv 2015/16 nevelési év
PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK
ssz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Név

Beosztás

Csentős Andrásné
Cserenyecz Lajosné
Dinya Tünde
Gyebnárné Tóth Márta
Gyetvai János
Iványiné Bukva Katalin
Molnár Mihályné
Nagy Lajosné
Németné Tímár Anikó
Salamon Csilla
Sepsi Imréné
Tariné Somogyi Andrea
Tóth Lajosné

dajka
dajka
pedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens
karbantartó
dajka
dajka
dajka
dajka
dajka
dajka
dajka
dajka

KÜLSŐS MUNKATÁRSAK
Szakirány

Név

Jogviszony

Gyógypedagógus, SZIT
Logopédus (SNI)
Logopédus
Fejlesztő pedagógus (BTM)

Baráth Ferencné
Tokainé Tímár Csilla
Tokainé Tímár Csilla

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
Szakszolgálati ellátás
Szakszolgálati ellátás

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS - ÓVODAPEDAGÓGUS
A csoportfoglalkozások, a tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában
foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban. A munkaidő
fennmaradó részében, legfeljebb négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb
pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornokok segítése,
továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. (Nkt. 62.§ (8) bek.) A
nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül
teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető
időkeretben.
Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak. A munkaidő beosztást a
tagóvoda vezetők készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01től.
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Munkaidő kedvezmények
Az intézményvezető és a helyettes órakedvezménye összesen 30 óra/hét.
Beosztás

Köt. óra

Intézményvezető
Intézményvezető- helyettes

10 óra/hét
24 óra/hét

Az óvodapedagógusok munkarendjének legfontosabb pontjai:
A gyerekekkel a nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik.
Munkarendjük változhat a nyári szabadságolás ideje alatt, őszi, tavaszi, téli szünet ideje alatt,
illetve munkanap áthelyezésekor.
Befolyásolja: hiányzások (gyerekek, intézményi dolgozók) egyéni kérések figyelembe vétele,
továbbképzéseken való részvétel, továbbtanulás
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS - PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK
Kötelező óraszámuk 40 óra.
Feladataik a munkaköri leírásban található. A dajkák változó munkarendben dolgoznak /heti
váltás/, illetve az intézmény zavartalan működése érdekében a vezető vagy a helyettes
utasítása szerint.
Beosztás
Munkaidő
Munkavégzés helye
Óvodatitkár
7.30 – 15. 30
Százszorszép Óvoda
Pedagógiai asszisztens
8.00 – 16.00
Csemetekert Óvoda
Pedagógiai asszisztens
8.00 – 16.00
Százszorszép Óvoda
Karbantartó
6.00 – 14.00
Minden egységben
CSOPORT BEOSZTÁS
Ssz.

Csoport
Létszám Óvodapedagógus
neve
Százszorszép Óvoda
5.
Süni
Soczóné Jaszovszki
A.-Tímárné bula E.
6.
Breki
Hunya ImrénéVinczéné Nagy E.
7.
Nyuszi
Csapóné Giricz I.Látkóczki É.
8.
Maci
Cserenyecz É.-Dajkó
E.
Margaréta Óvoda
1.
Vaszkó M.-Losonczi
Mókus
G.
Csemetekert Óvoda
1. Napocska
Hunyáné Tímár E.Koloh M.
2. Süni
Nedróné Kurilla K.13

Dajka

Ped.
assz.

Somogyiné Tari
A.
Csentős A.
Molnár M.

Gyebnárné Tóth
M.

Nagy L.

Tóth L.Cserenyecz L.
Németh T.
Dinya T.
Iványiné Bukva

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Éves munkaterv 2015/16 nevelési év
Ssz.

3.

Csoport
neve

Létszám Óvodapedagógus
Hornok Á.
Némethné Bukva
M.- Kakatiné
Sárhegyi K.

Szivárvány

Napraforgó Óvoda
1
Zümi

Dajka

Ped.
assz.

K.
Salamon Cs.

Gulyásné Kádár A.

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK
Intézményi alkalmazásban
Beosztás

Név

Munkavégzés helye

Óvodatitkár

Sepsi Imréné

Százszorszép Óvoda

Karbantartó

Gyetvai János

összes intézmény

Intézményen kívüli jogviszonyban
Jogviszony

Beosztás

Név

Megbízási szerződés

Logopédus (SNI ellátás)

Tokainé Tímár Csilla

Megbízási szerződés

Gyógypedagógus, SZIT (SNI ellátás)

Baráth Ferencné

Tervezett bővítések, felújítások és egyéb szakmai fejlesztések
- a 2016. évi költségvetés függvényében –
A fejlesztés tárgya

Százszorszép
Margaréta Csemetekert
Óvoda
Óvoda
Óvoda
Költségvetési forrás és pályázati forrás felhasználásával
Szociális és kiszolgáló
x
x
helységek festése
Világításkorszerűsítés
x
Öltöző felújítása
x
x
Eséscsillapító gumiburkolatok
x
x
x
Számítógép + monitor+nyomtató
x
x
x
Homoktakaró
x
Konyhai felszerelések pótlása
x
x
x
Udvari épületek bontása
x
x
x
Akadálymentes feljáró
x
x
x
Gyermek fektetők pótlása
x
x
Alapítványi vagy egyéb forrás felhasználásával
Fejlesztő játékok
Autóbuszos kirándulás
Minden intézményben
Együttesek meghívása
Gyerek programok
Kézműves anyagok
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A fejlesztés tárgya

Százszorszép
Óvoda

Margaréta
Óvoda

Játékok
Napvitorlák vásárlása
Szakmai könyvek vásárlása
Szakmai körülmények,
gyermektér javítása, újítása,
megtartása

Csemetekert
Óvoda

Napraforgó
Óvoda

Minden intézményben

PEDAGÓGIAI ÉS TANÜGYI ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK AZ INTÉZMÉNYBEN
Feladat

Felelős

Határidő

Éves beszámoló készítése
(2014/15)
KIR intézményi adatok és
személyi anyag aktualizálása
Csoportnapló összeállítása,
aktualizálása
Gyermekek fejlődésének
nyomon követése
Felvételi és mulasztási napló
vezetése, MÁK analítika
Éves munkaterv elkészítése
Házirend aktualizálása
Óvodai törzskönyv vezetése
Pedagógiai program
aktualizálása

Kovács Péterné
Hunya Imréné
Sepsi Imréné

2015. 09.08.

SZMSZ aktualizálása
Továbbképzési program,
beiskolázási terv elkészítése
Jegyzőkönyvek vezetése
Gyermekek felvételével
kapcsolatos dokumentáció
Gyermekvédelmi
nyilvántartás vezetése
Speciális fejlesztést igénylő
gyermekek nyilvántartása
Udvari játékok karbantartási
napló vezetése
HCCP dokumentáció
vezetése
Iktatás, intézményi levelezés
Pályázatok figyelése,
koordinálása

2015. 09. 11.

Hunya Imréné
Sepsi Imréné
Óvodapedagógusok
Sepsi Imréné
Óvodapedagógusok

2015. 09. 11.

Kovács Péterné
Látkóczki Éva
Sepsi Imréné
Tímárné Bula Edina
Cserenyecz Éva
Hunya Imréné
Kovács Péterné
Kovács Péterné
Sepsi Imréné
Látkóczki Éva
Kovács Péterné

2015. 08.08.
2015. 09. 08.
2015. 09. 11.
2015. 09.18.

Csapóné Giricz Irén
Dinya Tünde
Hunya Imréné
Sepsi Imréné
Gyetvai János

folyamatos

Molnár Mihályné
Cserenyecz Lajosné
Némethné Tímár Anikó
Sepsi Imréné
Tímárné Bula Edina

folyamatos
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folyamatos

2015. 09. 18.
2015. 09. 25.
folyamatos
folyamatos

folyamatos
folyamatos

folyamatos
folyamatos
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ÓVODAI SZAKMAI FELADATOK ELOSZTÁSA
Feladat
Értekezletek, szakmai megbeszélések, belső
képzések szervezése
Szülői értekezlet, fogadóóra
Családlátogatás
Tájékoztatás iskolai programokról szülők
számára
Intézményi partneri együttműködés
programjainak szervezése
Német nemzetiségi együttműködés

Felelős
Intézményvezető és helyettes
Telephely vezetők.
minden óvodapedagógus
minden óvodapedagógus
minden óvodapedagógus
Intézményvezető és helyettes
Telephely vezetők.
Intézményvezető
Tímárné Bula Edina
Soczóné Jaszovszki Anikó
Intézményvezető
Hornok Ágnes
Nedróné Kurilla Katalin
Csapóné Giricz Irén
minden dolgozó
Vinczéné Nagy Edit
Tímárné Bula Edina
Losonczi Gabriella
Hornok Ágnes
Hunya Imréné
Cserenyecz Éva
Losonczi Gabriella
Hornok Ágnes
Hunya Imréné, Kovács Péterné
Dajkó Edit
Losonczi Gabriella
Kakatiné Sárhegyi Katalin
Soczóné Jaszovszki Anikó Nagy Lajosné
Cserenyecz Lajosné
Hunya Tamásné
Csapóné Giricz Irén

Roma nemzetiségi együttműködés

Gyermekvédelmi feladatok
Gyermekbalesetek megelőzése
Közalkalmazotti Tanács képviselete
Pályázatfigyelés, pályázatírás

PR marketing tevékenység

Intézmény képviseletével járó feladatok
Intézményi gyermekprogramok szervezése

Szertárfelelős

Gyermek könyvek, újságok
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A NEVELÉSI ÉV RENDJE
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2015. szeptember 1. (kedd), utolsó napja
2016. augusztus 31.
Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma
lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó
jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.
Iskolai szünetek időpontjai:


Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015.
november 2. (hétfő).



A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2016. január 4. (hétfő).



A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016.
március 30. (szerda).

Nyári szünet
Az intézmény egységeinek éves szintű karbantartása, higiénés nagytakarítása céljából
tervezünk nyári zárást. A költségvetés és egyéb, előre nem tervezhető források ismeretében
további korszerűsítési és felújítási munkák is várhatóak.
Az intézmények nyári zárva tartásának rendjét legkésőbb 2016. 02. 15-ig közzé tesszük a
szülők számára.
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli
munkanapként használhatunk fel.
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a
nevelőtestület valamennyi tagja és a két pedagógiai asszisztens vesz részt. A nevelőmunkát
segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, konyhai kisegítő, kertész) részvétele az
alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.
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Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk:
Ssz.
1.
2.

3.

4.

Felhasználás tárgya

Időpont

Nevelési évnyitó értekezlet
Alkalmazotti és nevelőtestületi ülés
Tervezési
és
önértékelési
gyakorlat
bemutatása, feladatok pontosítása, pedagógus
elvárásoknak való megfelelés támogatása
Aktuális feladatok, kérdések
Az első félév erősségei és fejlesztendő
feladatai, aktuális feladatok
Önértékelési
gyakorlat
vezetői
elvárásoknak való megfelelés támogatása
Szervezetfejlesztő szakmai nap – Jó
gyakorlat megismerése

2016.08.31.
2015.10.26.

Érintett
Felelős
Intézményvezető
Intézményvezető
Önértékelési csoport
vez.

2016.03.05.

Óvodai egységek
vezetői,
Önértékelési csoport
vez.
2016. 06.17. Intézményvezető

Munkatársi értekezlet
Célja a teljes dolgozói kört érintő, elsősorban az intézmény céljainak elérését szolgáló
működési / pedagógiai tervek és értékelések közös értelmezése, szükség szerinti megvitatása
intézményi szinten legalább két alkalommal. A telephelyeken szükség és igény szerint
szervezhető a munkatársak mindegyikét érintő kérdések megvitatásának céljából megbeszélés
vagy értekezlet.
AZ

ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ ÉRTEKEZLETEK, SZAKMAI
FÓRUMOK

Óvodavezetői értekezletek
Az intézményvezetés tagjai:
 intézményvezető és helyettes
 intézményegység vezetők
 munkaközösség vezetők
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a
pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetői értekezletek
időpontja általában: minden páros hét hétfő 13:00- órától, a székhely óvoda
intézményvezetői irodájában. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben
tájékoztatást kapnak.
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Munkacsoport megbeszélések
Résztvevők: intézmény egységek dolgozói
Időpontja: az aktuális pedagógiai és működési feladatok ismeretében alkalomszerűen
Helye: telephelyek és székhely
Óvodaközi szakmai munkaközösségek
Alapelv intézményünkben, hogy – a telephelyi szerveződéseken túl – a nevelőtestület
minden tagja valamelyik óvodaközi szakmai munkaközösség tevékeny tagja legyen,
valamint a folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehetőség szerint javasoljuk a munkaközösség tagjainak stabilitását.
Munkaközösségeink ez évi tevékenységében meghatározó lesz a jogszabály által előírt
pedagógus önértékelés, a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a minősítési
rendszer tényleges gyakorlatára történő tudatos felkészülés támogatása.
A szakmai munkaközösség és egyéb szakmai szerveződéseink/munkacsoportok (dajka és
pedagógiai asszisztensi) között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és
feladatok indokolnak.
A munkaközösségek delegált tagjai – amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a
pedagógiai program és a munkaközösségi feladatok megvalósítását segítő külső szakmai
továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken.

A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás:
 Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az önértékelési kiscsoportokban
 Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére
 Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség
tagjaival
A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás:
 Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; felkészülés egy-egy foglalkozásra,
pontos és precíz feladatellátás
 A székhely és telephelyek szakmai és működésbeli „specialitásainak” megjelenítése
 Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség
között
A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi
eszközök és információk szükségesek:
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 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Önértékelési
Program, Házirend, Munkaterv)
 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja
 Oktatási Hivatal:
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára:
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/on
ertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
-

Országos
tanfelügyelet.
Kézikönyv
óvodák
számára:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf

-

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második
javított változat
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/ut
mutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf

-

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató
a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció
értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf

 Tevékenység/foglalkozáslátogatás előtt közvetlenül minden kolléga kézhez kapja:
-

az

útmutató

elvárásainak

megfelelő

tematikus

(csoportnaplóban)

és

tevékenység tervet
-

bepillantást nyerhet az éves tervbe, valamint a csoport naplójába

 Tevékenységlátogatás során a foglalkozás megfigyelési lapot magával hozza, és
alkalmazza minden megfigyelő.
 Intézményi gyakorlat ismerete
 Jegyzetfüzet
 Munkatársak véleményei és javaslatai az egyes területeket illetően
1. Önértékelési szakmai munkaközösség
A munkaközösség kiemelt feladatai:
 A bevezetésre kerülő – 9 kollégát érintő - pedagógus önértékelés lebonyolításában a
három tagú értékelési csoportok vezetésében kitüntetett szerepvállalás
 Az

intézmény

Önértékelési

Programja

folyamatos

bővítésében

való

közreműködés
 A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése
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 Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei,
Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a
szükséges korrekciós javaslatok megtétele
 A pedagógiai portfólió elkészítéséhez és védéséhez

-

igény szerint

–

tudásmegosztással történő segítségnyújtás

A munkaközösség feladata az önértékelés során, hogy közreműködik:
-

az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában;

-

az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében,
összeállításában;

-

a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében;

-

az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában;

-

az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;

-

az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében.

A munkaközösség vezetője: Látkóczki Éva óvodapedagógus
Működési rend:
A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: minden hónap második hétfő 16:0017:00 óráig, helyszíne: Százszorszép Óvoda. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az
érintettek időben tájékoztatást kapnak. A folyamatos feladatellátás érdekében szükséges az
elektronikus kapcsolattartás!
Az önértékelések ütemezése
Minden pedagógus önértékelésében 3 fő pedagógus (önértékelési kiscsoport) vesz részt,
azonban - a vezetői feladatot ellátók kivételével - egy pedagógust maximum 3 fő értékelésébe
kívánunk bevonni:
Az adatgyűjtés pontos időpontjait az Önértékelési szakmai munkaközösség vezetője egyezteti
az érintettekkel.
Szükséges háttéranyagok:
- Intézmény Önértékelési Programja
- OH: Önértékelési kézikönyv óvodák számára:
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi
_kezikonyv_ovoda.pdf
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2. Pedagógiai Program szakmai munkaközösség
A munkaközösség kiemelt feladata: szerepvállalás a pedagógiai program elméletével és
gyakorlatával kapcsolatos feladatok ellátásában, hangsúlyt helyezve az alábbi célokra és
tartalmakra:
 Intézményünk szolgáltatási színvonalának növelése
 Szakmai szervezetfejlesztés
 Az intézményi elvárás-rendszer meghatározásának folyamatos és tervezett
felülvizsgálata, korrekciós javaslat készítése
 A pedagógiai programban foglaltak megvalósulását támogató tevékenységek,
programok, szolgáltatások megszervezésében vezető/szervező/irányító szerepvállalás
A munkaközösség vezetője: Cserenyecz Éva óvodapedagógus
Működési rend:
A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: havonta, a hónap harmadik hétfő
16:00-17:00- óráig, helyszíne Százszorszép Óvoda. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az
érintettek időben tájékoztatást kapnak.
3. Egészségmegőrző Szakmai Munkaközösség
Munkaközösség vezető: Vaszkó Magdolna óvodapedagógus, gyógytestnevelő
A szakmai munkaközösség kiemelt feladata a gyerekek testi-lelki egészségének a gondozása.
A szakmai munkaközösség célja:
 az óvoda egészségnevelési feladatainak közös áttekintése
 módszertani ismeretek bővítése az elmélet, az előadások és a gyakorlat során
 az egészséges, vitaminokban gazdag táplálkozás fontosságának hangsúlyozása,
megerősítése, az egészséges ételek, italok ízének megismertetése, megszerettetése
 az egészséges ivóvíz fontosságának megismertetése, a környezettudatos szemlélet
kialakítása
A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: havonta, a hónap harmadik szerdája
16:00-17:00- óráig, helyszíne Margaréta Óvoda. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az
érintettek időben tájékoztatást kapnak.
A munkaközösség nyitott, a tagokon kívül minden érdeklődőt akár csak 1-1 alkalomra is
bekapcsolódhat.
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KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁK

Szülői értekezletek rendje
Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente három, illetve
rendkívüli, vagy egyéb alkalommal. Tekintettel az iskolás testvérekre és arra, hogy az
óvodavezetés egy tagja minden szülői értekezleten részt kíván venni, az értekezletek
időpontjainak kijelölése komoly körültekintést igényel. A csoportok szülői értekezletein lehetőség szerint - mindkét óvodapedagógus és a csoportban a nevelőmunkát segítő
munkatársak (pedagógiai asszisztens) részt vesznek. A csoportok szülői értekezleteiről
készített feljegyzéseket, valamint a szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplók
tartalmazzák.
A Szülői Szervezet (SzK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén
kerül sor.
A Szülői Közösség értekezletei – fórumai
Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény, vagy szükség szerint
kerül sor. Az intézményi szinten is működő Szülői Szervezet tagjainak száma csoportonként
2 fő, személyéről az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők.
A Szülői munkaközösség működési rendjét az SZMK működési szabályzata tartalmazza.
Intézményi szintű réteg- szülői értekezletek - fórumok
A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 17.00 óra.
Ssz.
1.

3.

Téma

Helyszín és időpont

Felelős

Iskolai életmódra való
alkalmasság Tájékoztató
szülői értekezlet - meghívott
vendégek: a Nevelési
Tanácsadó szakemberei
Óvodás lesz a gyermekem
Tájékoztató
szülői
értekezlet
a
2015.
szeptember 1-től óvodai
felvételt nyert gyermekek
szülei számára

Százszorszép
és Csemetekert Óvodák

2015. október

Százszorszép, Margaréta
és Csemetekert Óvodák

2016. június

A csoport szintű szülői értekezletek helyszíne az érintett csoportszobában, időpontja 17.30
óra, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok jelzik.
Elvárás
minden
óvodapedagógustól
területeken/témákban:
- Csoportprofil bemutatása

a

23

szülők

tájékoztatása

az

alábbi

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Éves munkaterv 2015/16 nevelési év
-

Házirend ismertetése, felelevenítése
Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová
együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket)
Éves nevelési és tanulási terv ismertetése
Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata
Étkezési térítési díjfizetés módja
Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív)
Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai
(megállapodás erről az első szülői értekezleten)

Javasolt tartalmak:
- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége
- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot
- A differenciálás elvének érvényesítése
- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire
- A gyermekek motiválása, aktivizálása
- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra,
-

családlátogatás
Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában

Fogadó órák időpontjai
Beosztás
Intézményvezető
Telephely vezetők
Óvodapedagógusok

Gyermekvédelmi megbízott
Logopédus
Fejlesztő pedagógus
Gyógypedagógus

Időpont
Előzetes bejelentkezés
alapján
Előzetes bejelentkezés
alapján
Előre egyeztetett időpontban,
családonként évente legalább
két alkalommal.
Épületenként a központi
hirdetőre kifüggesztett
időpontban

Helyszín
Százszorszép Óvoda
Székhely,
Telephelyek
Székhely,
Telephelyek

Székhely és telephelyek

Az óvodapedagógusok fogadó órái
Célja a pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy
alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos
(Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja –
óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve.
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2016. áprilisában fogadjuk, (az időpont meghatározása
a telephelyek kompetenciája) 9:00-12:00 óráig várjuk a nyitott napjainkon, amikor:
- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe
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- bekapcsolódhatnak a gyermeknek szervezett tevékenységekbe
- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan
Felelős: Telephelyek és székhely vezetői
A gyermekek tisztasági és ortopédiai szűrése
A székhely és telephelyek óvodaorvosainak és védőnőinek neveit és az intézményben való
tartózkodásuk időpontját a faliújságok tartalmazzák. A vizsgálat időpontját az orvosok
határozzák meg, melyről az óvodapedagógusok 1 héttel előtte értesítik a gyermekek szüleit.
Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei
Székhely/telephely
Százszorszép Óvoda
Margaréta Óvoda
Csemetekert Óvoda
Napraforgó Óvoda

Óvodaorvos

Védőnő

Dr. Katona Piroska
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Varga Géza
Dr. Salai Ildikó

Varga Viktória
Futaki Adrienn
Samu Istvánné
Puskelné Ollé Ilona

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje:
Telephelyenként munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2015. augusztus 31.
Egészségügyi vizsgálata: Egyéni ütemezés szerint

A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT
SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS
Terület

Érintettek
Módszer
köre
eszköz
A működés feltételei – eszköz, felszerelés
Tárgyi
Munkaterv
Helyi szintű
környezet
szerinti
leltározás
felelősök
Légkör
Dolgozók
Teljes
Mérőeszköz
közérzete
dolgozói kör
félévi és év
végi
értékelésnél

Gyermekek fejlettségi állapotmérése
Értelmi,
Valamennyi
Folyamatos
beszéd-,
gyermek
megfigyelés,
hallás-, látás-,
óvónők
mozgás
választása
fejlődés
szerinti egyéb
eredménye
módszerek
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Időpont

Felelős

Elvárt
eredmény

Óvodatitkár
Telephely
vezetők

Kész leltár

I. 31.
VI.15.

Telephely
vezetők

Erősségek
és
fejlesztendő
területek
beazonosítása

01.30.
05.31.

Óvodapedagógusok

Adatokkal
feltöltött
fejlődési
napló, mely
a szülői
beszélgetések alapja
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Terület

Érintettek
Módszer
köre
eszköz
Dolgozók teljesítményértékelése
Önértékelési
Kijelölt óvoda- Dokumentum
terv szerint
pedagógusok
elemzés,
pedagógus
megfigyelés,
önértékelés a
ellenőrzés,
8 pedagógus
+
kérdőív,
kompetencia
pedagógiai
interjú
területeken
munkát
segítők

Időpont

Értékelést
végzők
04.30.
Értékelt
pedagógus
05.31.

Felelős

Elvárt
eredmény

Munkatervben
kijelölt
önértékelési
munkaközössé
gi tagok
+
bevont
kollégák

Pontos
adatszolgáltatás és
vezetés,
értékelésre
alapozott
tervek,
elvárt
színvonal,
munkaköri
feladatok jó
színvonalon
történő
ellátása.

Az
önértékelési
csoport a
Telephely
tanévzáró
vezető
értekezletig,
de legkésőbb
06.30-ig
elkészíti az Óvodavezető
összegző
értékelést
Vezető és intézményértékelésre a 2015-2016-os nevelési évben nem kerül sor.
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AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI
Alapszolgáltatások
Ssz.

1.

Fejlesztési
terület

Százszorszép

Margaréta

Csemetekert

Napsugár

Logopédiai ellátás
(Nevelési
Tanácsadó

x

x

x

x

szolgáltatásként)
2.

Logopédus (SNI)

x

x

x

x

3.

Fejlesztő
pedagógiai ellátás
SNI gyermekek
gyógypedagógiai
ellátása
Pszichológiai
ellátás (Nevelési
Tanácsadó

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

szolgáltatásként)
Vízhez szoktatás
Hittan (szülői
igények alapján)
Zene-ovi
Kézműves
foglalkozás
Gyermek néptánc

x
x

Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott)
szolgáltatások épületenként – a szülői igények függvényében változók.
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AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak:
- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét
- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására
- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az önértékelés módszereivel történnek
- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai
ellenőrzés és értékelés, valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó nyilvános szempontok alapján történik.
Ellenőrzés-értékelés
területei

Érintettek

A működés törvényessége – Gazdálkodás
Étkezési kedvezmények
Óvodatitkár
dokumentumainak
ellenőrzése
Felvételi és mulasztási napló
óvodapedagógusok
Statisztikai adatok
óvodapedagógusok
nyilvántartása
KIR- adatbázis
óvodatitkár
naprakészsége
A működés törvényessége – Tanügyigazgatás
Törzskönyv
óvodatitkár

Időpontok

Havonta

10.01.
szükség szerint

09.01.

Jegyző értesítése: igazolatlan
hiányzásról
Felvételi, előjegyzési napló

óvodapedagógusok

folyamatos

telephelyvezető

Óvodai szakvélemény

óvodapedagógusok

Lezárás 08.31.
Nyitás 09.01.
03.15.
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Felelős

Megjegyzés

megfelelési
ellenőrzés

értékelés

óvodatitkár
(önellenőrzés)
óvodavezető
telephelyvezető
óvodatitkár
(önellenőrzés)
óvodatitkár
(önellenőrzés)

óvodavezető

óvodatitkár
(önellenőrzés)
óvodatitkár
(önellenőrzés)
telephelyvezető

óvodavezető

óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető

óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető
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Ellenőrzés-értékelés
területei
Továbbképzési terv

Érintettek

Időpontok

Felelős
megfelelési
ellenőrzés

óvodapedagógusok

03.15.

Megjegyzés
értékelés
óvodavezető

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés
telephelyvezetők
Pedagógiai program
óvodapedagógusok
01.31.
szakértő
bevonásával
szakmai
munkaközösségek
SZMSZ és Mellékletei
munkacsoportok
Házirend

óvodavezető
szakértő bevonásával

Részt vesz az
Önértékelési
szakmai
munkaközösség

Önértékelési Program
Munka és tűzvédelmi
szabályzat
HACCP

megbízott
dajkák

A működés feltételei – eszköz, felszerelés
munkaterv szerinti
Helyi szintű leltározás

01.30.

telephelyvezetők

óvodavezető

telephelyvezetők

óvodavezető

felelősök

A működés feltételei – fizikai környezet
Bejárás:
munkavédelmi
- munkavédelmi szemle
megbízott
Tisztasági szemle

Személyi
Személyi anyagok
Egészségügyi könyvek

havonta

szakértő bevonásával

dajka
konyhai dolgozók,
karbantartó

Minden hó első
hétfő

óvodatitkár
óvoda dolgozói

11.30
10.30.

telephelyvezető
1 fő dajka

óvodatitkár
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telephelyvezető

Szükség szerint
azonnali
visszacsatolás
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Munkaköri leírások
minden dolgozó
11.15.
Önértékelés,
értékelt munkatársak
08.31.
teljesítményértékelés záró
dokumentumai
Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája
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HAVI
ESEMÉNYNAPTÁR
A telephely óvodák szakmai esemény naptára a munkaterv szerves része, melyet havonta a
szülők tájékoztatása céljával elhelyezünk a csoportok faliújságjain.
A következő havi véglegesítetett eseménynaptárt a telephely vezetője minden hó 25-ig emailben megosztja az óvoda vezetőjével.

Szeptember
Szülői értekezletek
Difer mérések lebonyolítása
Logopédiai és BTM szűrések
Szüreti mulatság
Népmese napja
Gyermekorvosi szűrések
Termés kiállítás
Diáksport napja
Városi autómentes nap
Hulladékgyűjtés

Október
Állatok világnapja
Fecskeavató a Kis B. Ált. iskolában
Fényképezkedés
Ugra Bugra városi sportnap
Kerekasztal megbeszélés a Rózsahegyi K. Ált. Iskolában
Tűzoltó nap az óvodákban

November
Fogadóóra nagycsoportos szülők részére
Márton napi hagyományok
Látogatás az 1. osztályoknál
Adventi készülődés
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December
Rénszarvas Kupa
Mikulás várás iskola
Karácsonyi játszóház az iskolában
Karácsonyi játszóház
Adventi vásár
Gyertya kiállítás
Karácsonyi ünnepségek
Nyugdíjas óvodapedagógusok karácsonyi ünnepsége
Karácsonyi hangverseny

Január
Ovi-mozi
Készülődés az Iciri-piciri rajzversenyre

Február
Maci nap

Játékos télűzések
Szülői értekezletek
Farsang iskola
Iciri-piciri mesemondó és rajzverseny

Március
Nemzeti ünnep megemlékezés

Víz világnapja - projekt
Ovi vacsora
Húsvétvárás - projekt
Húsvéti játszóház
Óvodákba kukucskáló nyílt napok

nyílt nap ovisoknak
teadélután

Április
Föld napja – Egy gyerek, egy palánta program
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Óvodai, iskolai beíratkozások

Május
Anyák napja
Kihívás napja – Ovi olimpia
Mentőállomás – nyílt nap
Ballagás, évzáró
Kirándulás

Június-Július-Augusztus
Gyermeknap
Kirándulás

Érvényességi rendelkezés:
 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló
jegyzőkönyvvel együtt érvényes.
 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a
nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.

Gyomaendrőd, 2015. 09.14. (Egyeztetés az óvodavezetés tagjaival)
Gyomaendrőd, 2015. 09. 15. (Munkaterv elfogadása: Jegyzőkönyv mellékelve)

Ph.
Kovács Péterné
Intézményvezető
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JEGYZŐKÖNYV

Készült
Időpontja:
Esemény:
Téma: Munkaterv elfogadása
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (Jelenléti ívhez csatolva)
Jegyzőkönyvvezető: ………………………………….
Hitelesítő:

………………………………….

(Lentebb aláírás szükséges)

Hozzászólások:
A jegyzőkönyvnek (név megjelenítésével) tartalmaznia kell minden hozzászólást!

Határozat:
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazás módjáról történt megállapodást!

……/2015. (08.29.) sz. határozatával a ……….. Óvoda nevelőtestülete nyílt szavazással, …
igen szavazattal a 2015-2016 nevelési év Munkatervét elfogadta.

A nevelőtestületi határozatokat évente új sorszámmal szükséges ellátni, és a „határozatok nyilvántartása”
gyűjtőlapra felvezetni
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2016. I. félévében benyújtott pályázatokról
Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei év eleje óta sorra jelentek meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati felhívásai. Az
egyes pályázati konstrukciók keretében benyújtandó valamennyi projektötletet az Osztály a Képviselő-testület 2016.
évi soros üléseire terjesztette elő.
Év eleje óta az alábbi támogatási kérelmek kerültek előkészítésre és benyújtásra a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében:
TOP-1.1.1-15: A Gyomaendrődi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése
Projekt összköltsége: 469 402 413 Ft
Projektötlet: A projekt célja a Gyomaendrődi Ipari Park bővítésének érdekében a jelenleg megközelíthetetlen 14
hektáros önkormányzati terület bekötésének megvalósítása. A területet az Önkormányzat egy közel 1057 méter
hosszú bekötőút segítségével a jelenleg teljes kapacitás kihasználással működő ipari park központi terével kötné
össze. Az újonnan bevont terület 11 kisebb, körülbelül 1 hektáros területre kerül felosztásra, ezen felül a projekt
keretében valósul meg az új területek közművesítése: közvilágítás, ivóvíz ellátás, csapadékvíz és szennyvízelvezetés.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-1.2.1-15 Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése
Projekt összköltsége: 232 822 059 Ft
Projektötlet: A pályázat célja a gyomaendrődi fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése, melynek keretében stéggel
ellátott horgászházak építésére, sólyapálya kialakítására, útépítésre (a 46-os sz. úttól a Halász utcáig a gáton
vezetve 800 méter murvás út, innen a tervezett parkolóig 300 m aszfalt burkolatú út), parkolóhelyek kialakítására,
közművesítésre, valamint partrendezésre kerülne sor.
Pályázat státusza: Hiánypótlás alatt
TOP-1.1.3-15 Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a helyi gazdaságfejlesztési megoldás
Projekt összköltsége: 58 568 226 Ft
Projektötlet: A helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében szeretnénk megvalósítani jelen beruházást,
melynek keretében a piaci kültéri elárusítóhelyek infrastrukturális fejlesztésére kerülne sor.
A helyi piac fontos intézménye a helyi gazdaságnak, hiszen a termelők és kiskereskedők fóruma a vásárlókkal való
találkozásra. Egy jól működő piac nemcsak a helyben termelt áruk piacra jutását segíti, de a helyi közösség életében
is meghatározó szerepe van. A helyi termékek értékesítésének megkönnyítése segítheti a gazdálkodóvá válást is,
hiszen ha könnyebb piacra juttatni a megtermelt árut többen választhatják ezt az utat a megélhetésre, ami közel áll a
környék mezőgazdasági profiljához.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-1.4.1-15 A gyermekellátási szolgáltatások minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda feladatellátási helyein
Projekt összköltsége: 194 270 131 Ft
Projektötlet: A projekt célja az óvodai feladatellátási helyek infrastruktúra- és eszközfejlesztésének támogatása és
annak fenntartása, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A
Százszorszép Óvoda bővítése és átalakítása során sor kerülne intézményvezetői iroda, óvodatitkári iroda, a nevelői
szoba, felnőtt öltöző, a mosó- vasaló, tisztítószer tároló, tálaló (melegítő) konyha, korszerű logopédiai- és fejlesztő
szoba, egy 82 m2-es tornaszoba, orvosi szoba kialakítására. Csemetekert Óvodában bővítéssel kerül kialakításra
egy 62,90 m2 nagyságú tornaszoba, szertárral. A bővítés okán új és egyben akadálymentes bejárat kerül
kialakításra a meglévő épületbe.
Mindkét feladatellátási helyen sor kerül energetikahatékonysági intézkedésekre: fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró
cserére.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja
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Projekt összköltsége: 499 057 540 Ft
Projektötlet: A projekt célja a Szabadság tér alkalmassá tétele nagyobb rendezvények, jelentősebb közösségi
események lebonyolítására, melyek vonzáskörzete túlterjed a közvetlen közelben lévő lakóterületeken. A fejlesztés
érintené a buszpályaudvart, a Fő út egy részét, a Szabadság teret és a Hősök útját.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja
Projekt összköltsége: 199 570 365 Ft
Projektötlet: A projekt keretében a Hősök tere rehabilitációjára, valamint a piactér fejlesztésére kerülne sor. A terület
felújításának célja egy, a városrész számára pihenést, rekreációs lehetőséget biztosító korszerű városi park
létrehozása.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-2.1.3-15: Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
Projekt összköltsége: 243 516 472 Ft
Projektötlet: A projektben a Belvíz IX. ütem megvalósítására, csapadékvíz elvezetésre kerülne sor, melynek keretei
között az alábbi csatornák rendezése történne meg:
2 jelű öblözet csatornái: Kenderáztató utca, Apponyi utca, Sugár utca, Selyem út, Toronyi utca
6 jelű öblözet csatornái: Táncsics utca, Vadász utca, Bányász utca
7/1 jelű öblözet csatornái: Selyem út, Sugár utca és Toronyi utca, míg a 7/2 jelű öblözet csatornái: Fő út, Kárász
utca, Táncsics utca, Dankó utca és Körös utca
9 jelű öblözet: Szt. István utca, Bethlen utca és Szélső utca
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-3.1.1-15 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő
utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton
A projekt összköltsége: 206 359 266 Ft
Projektötlet: A projekt keretében 1006 fm hosszan épülne kerékpárút, mely a Kodály Zoltán utcánál csatlakozik a
meglévő kerékpárúthoz. A tervezett kerékpársáv a Selyem úton kerül kijelölésre mindkét oldalon, összesen 6800 m
hosszon.
A fejlesztés megvalósításával bővül településünkön a kiépített közlekedésbiztonsági kerékpárút hálózat hossza, a
legforgalmasabb utak biztonságosan kerékpározhatóvá válnak.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-3.2.1-15 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
A projekt összköltsége: nincs végleges adat
Projektötlet: A projekt keretében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítására, az
épület hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és az épület villamos energia ellátásának
megújuló energiával történő kiváltására kerülne sor.
Pályázat státusza: előkészítés alatt, benyújtási határidő 2016. június 30.
TOP-3.2.1-15 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola komplex energetikai felújítása
A projekt összköltsége: nincs végleges adat
Projektötlet: A projekt keretében a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola komplex energetikai felújítására, az épület
hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és az épület villamos energia ellátásának megújuló
energiával történő kiváltására kerülne sor
Pályázat státusza: előkészítés alatt, benyújtási határidő 2016. június 30.
TOP-3.2.2-15 Napelempark megépítése Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményrendszerének
villamos energia ellátás biztosítására
A projekt összköltsége: nincs végleges adat
Projektötlet: napelempark építésére kerülne sor az Önkormányzat intézményrendszerének villamos energiával
történő ellátása érdekében.
Az alábbi intézmények kerülnek bevonásra a projektbe:
I. Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya központi konyha (5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 1-5.)
II. Varga Lajos Sportcsarnok (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
III. Gyomai központi orvosi rendelő (5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.)
IV. Endrődi központi orvosi rendelő (5500 Gyomaendrőd, Fő út 3.)
V. Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.,
VI. telephely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45.
VII. Kállai Ferenc Kulturális Központ (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u.9.)
VIII. Szent Antal Népház (5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
IX. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.)
Pályázat státusza: előkészítés alatt, benyújtási határidő 2016.júniuis 30.
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TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyomaendrőd endrődi településrészén
Projekt összköltsége: 60 000 000 Ft
Projektötlet: A projekt keretében sor kerülne a Fő út 3. sz. alatti orvosi rendelő felújítására, valamint bővítésére. A
fejlesztés részeként 3 háziorvosi rendelő, 2 fogorvosi rendelő, a várók, valamint a további kiszolgáló helyiségek,
személyes megbeszélést biztosító helyiségek kialakítására, a teljes épület külső hőszigetelésére, valamint komplex
akadálymentesítésére kerülne sor.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyomaendrőd gyomai településrészén
Projekt összköltsége: 59 038 298 Ft
A projekt keretében a Dr. Pikó Béla utca 3. sz. alatti orvosi rendelő és a védőnői szolgálat felújítására, valamint a
kapcsolódó eszközbeszerzésre kerül sor.
A fejlesztés részeként 2 felnőtt háziorvosi rendelő, 1 gyermek háziorvosi rendelő, a várók, valamint a további
kiszolgáló helyiségek, a személyes megbeszélést biztosító helyiségek, kialakítására és a védőnői szolgálat
felújítására és korszerűsítésére kerülne sor.
A fejlesztés részeként megvalósul az épület hőszigetelése, a komplex akadálymentesítés, valamint udvarrendezés.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Térségi Szociális Gondozási Központban
Projekt összköltsége: 61 626 023 Ft
Projektötlet: A projekt keretében a Blaha L. u. 2-6. szám alatti nappali ellátást, étkeztetést, házi segítségnyújtást
biztosító gondozó egység felújítására, modernizálására kerülne sor. A fejlesztés magába foglalja az épület
infrastrukturális fejlesztését, személygépkocsi beszerzést, garázs kialakítását, továbbá tárgyi eszközök fejlesztését
és beszerzését. A projekt a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mint
fenntartó, nevében került benyújtásra.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mint fenntartó nevében, a VP-6-7.4.1.116 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés címmel került benyújtásra támogatási kérelem
a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése című pályázati konstrukció keretében a Kondorosi u. 1. szám alatti Szent Imre Idősek
Otthona és 3. számú Nappali Klub fejlesztése érdekében.
A beruházás összes költsége 31.960.270 Ft, a megvalósításhoz az összeg 15 %-áig önerő biztosítására van
szükség. Támogatás elnyerése esetén, mivel a fejlesztés eredménye Gyomaendrőd területén realizálódik, így a
szükséges önerő összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja. Az önerő, azaz 4.794.040 Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete 8. melléklet 77. sor TOP és egyéb pályázati
saját erő keret terhére került betervezésre.
A pályázat előkészítését és a támogatási kérelem benyújtását a Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya gazdasági vezetője és a Településfejlesztési osztály közösen végezte.
A Településfejlesztési Osztály munkatársai közreműködtek a Csárdaszállás és Hunya települések által benyújtott
TOP pályázatok előkészítésében, összeállítottuk és benyújtottuk az alábbi támogatási kérelmeket:
TOP-1.4.1-15 Az óvodai nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése a Csárdaszállási Napraforgó Óvodában
TOP-3.1.1-15 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény önálló kerékpárút Csárdaszállás közigazgatási területére
eső szakaszának megépítése
TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán
ANemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett Kerékpárosbarát település 2016. cím elnyerése érdekében
pályázatot nyújtottunk be a Kerékpáros Magyarország Szövetséghez. Az elbírálás megtörtént, az értesítés alapján
idén is címbirtokosok lettünk.
2016 februárjában pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások" előirányzat
terhére, „A magyar kultúráért és oktatásért"című pályázati felhívásra "Határok nélkül magyarul" Kárpát-medencei
Néptánc és Népzenei Találkozó" megrendezése érdekében. A projekt keretében az idei évben 18. alkalommal
megrendezésre kerülő Nemzetközi Halfőző Verseny keretei került volna megrendezésre hagyományőrző,
magyarságtudatot erősítő programunk. A program keretében Nagyenyed, Vrutky és Bihardiószeg gyermek
népművészeti csoportjait, illetve a helyi tradicionális kézművesek terveztük meghívni, hogy bemutathassák
munkásságukat.
A pályázat elbírálása megtörtént, a projekt forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírására „Az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény enteriőr kiállításának megújítása és ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozás kidolgozása" címmel.
A projekt keretében a tájház enteriőr kiállításának megújítására, állagvédelmére, restaurálására, múzeumpedagógiai
foglalkozás kidolgozására, valamint halászati kiállítási anyag megvásárlására és összeállítására kerülne sor. Az
igényelt támogatás 4 000 000 Ft.
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A pályázat elbírálása folyamatban van.
2016. június 2-án benyújtásra került az Önkormányzati fejlesztések 2016. című támogatási kérelem. A pályázat
keretében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén sportudvar kialakítására nyújtottunk be
projektjavaslatot, valamint út és járdaépítésre Gyomaendrődön.
A pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség:
58.649.578Ft
Elnyerhető összes támogatás:
49.852.140 Ft
Önkormányzati saját erő:
8.797.438 Ft
A pályázat elbírálása folyamatban van.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2016. I. félévében benyújtott pályázatokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. év I. félévi pályázatokról szóló beszámolót
megismerte, annak tartalmát elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland

40

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évi II. félévi
munkaprogramja
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves
ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén. Figyelemmel a gyorsan változó jogi,
gazdasági környezetre az első félévre vonatkozó ülésprogramot a Képviselő-testület 579/2015. (XII. 3.) Gye. Kt.
határozatával hagyta jóvá. A második félévre vonatkozó ülésprogram elkészült. Az ülésprogramon felül a bizottságok
és képviselő-testületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és
határozathozatalt.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2016. II. félévi munkaprogram tervezet meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. évi II. féléves
ülésprogramját a következők szerint határozza meg:
GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2016. év II. félévére
Augusztus 25.
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Szeptember 29.
Lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata, bérlakás gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében
célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Liget Fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról tájékoztatás
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág üzemeltetési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
„Gyomaendrőd Díszpolgára” cím valamint és a „Gyomaendrődért” Kitüntető Emlékplakett adományozására
beérkezett javaslatok elbírálása
Hivatali felelős:
1.)Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Közmeghallgatás: Október 13. (Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme)
Október 27. (A bizottsági ülések időpontja októberben 17-18-19.)
Az önkormányzat 2016. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Gyomaszolg Ipari Park Kft, Gyomaközszolg Kft és a Zöldpark Nonprofit Kft. beszámolója, külön részletezve
az utasítás alapján történő feladatellátást
Felelős:
1.) Kft. ügyvezetője,
2.) Pardi László osztályvezető,
3.) Csényi István köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
November 24.
2017. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának teljesülése
Hivatali felelős:
Enyedi László osztályvezető,
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
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1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Társulásokban végzett munkáról beszámoló
Hivatali felelős: Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
December 15.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2016 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Tájékoztató a közoktatási intézmények működtetési előirányzatnak a felhasználásáról 2016-ban
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2017. évre vonatkozó áremelési kérelme
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
1.) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság: Valamennyi Bizottság
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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