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Napirend:
1. A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata II. forduló
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati
rendelet módosítása
4. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
5. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. első félévi gazdálkodásának
alakulásáról
6. 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
7. A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
8. Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
9. Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
10. Kállai Ferenc Kulturális Központtal kapcsolatos döntések
11. Szent Antal Népházzal kapcsolatos döntések
12. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2016/2017- es nevelési
évben indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása
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13. Hősök útja 39. szám alatt lévő leánykollégium épület konyha, ebédlő helyiségeinek
bérbeadása
14. Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (4. forduló)

15. Pályázati lehetőség köztéri műalkotás állítására az '56-os emlékév keretében

16. Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló
17. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
18. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló
19. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
20. Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló
21. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön
biztosítása
22. A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló
23. Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti bérlakás kiutalása
24. Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
25. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló
2013. évi CCXII. tv. (továbbiakban: Fétv.) 103/A. § (2) bekezdése alapján az alábbi
napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
26. Fellebbezés elbírálása elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott
támogatás ügyben
27. A gyomaendrődi 0211/76 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatosan
kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása – új eljárás lefolytatása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 19.

Ágostonné Farkas Mária s.k.
bizottsági elnök
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
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Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 29/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata szükségessé vált az elmúlt időszakban bekövetkezett törvényi változások
miatt:
1. a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés feladat-ellátásában történő változás
Az integráltan létrejött szolgáltatástelepülés szinten elérhető kötelező szolgáltatás, az ellátandó terület nagysága
(járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal.
A feladatmegosztás a következők szerint alakul:
- a közös önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatok esetében a hivatal székhelye szerinti település
biztosítja a család és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatást.
- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális
szolgáltatások biztosítása a járási székhely önkormányzatokhoz kerül - Család- és Gyermekjóléti Központ.
A járási székhely települési önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége közigazgatási területén túl, kiterjed a járást
alkotó települések lakosságára. A szolgáltatás ellátása során a gyermekek védelmére irányuló tevékenység
végzéséhez hatósági feladatok kapcsolódnak (Gyvt. 94. § (4) bekezdése) kötelező feladatként, valamint pl.: a
jelzőrendszeri munka megerősítése és összehangolása, speciális szolgáltatások biztosítása.
A Központ Gyomaendrőd város, Csárdaszállás és Hunya községek közigazgatási területén ellátja a Család és
Gyermekjóléti Szolgálat feladatait is.
2. kötelezően biztosítandó gyermekétkezés
2016. január 1-től a Gyvt. 18. § (1a) bekezdése új kötelezően ellátandó gyermekétkeztetési feladatokkal ruházza fel
az önkormányzatokat.
Az intézményi gyermekétkeztetést eddig is kötelező feladatként biztosította önkormányzatunk, azonban a Gyvt.
21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint a nyári szünet és tanítási szünetek
időtartama alatt aszünidei étkezést is kötelezően biztosítani kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére.
A szünidei gyermekétkeztetés kötelező biztosítása mellett az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatként
vállalhatja a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az a) pontban foglalt gyermekeken kívül
további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére történő
ingyenes szünidei étkezés biztosítását is, ez utóbbi feladat-ellátást azonban az önkormányzatoknak saját bevételük
terhére kell biztosítaniuk.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat széles körben biztosít az arra rászoruló családok és gyermekek részére
települési támogatást, nem javaslom a szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak személyi körét kibővíteni.
Mind az intézményi, mind a szünidei gyermekétkeztetés a Térségi Szociális Gondozási Központ Konyháján kerül
biztosításra.
Az étkezés igénybevétele a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.
rendelet 13. §-ára tekintettel történő előzetes igényfelmérés alapján történik.
Ebben az évben az önkormányzat a szakmai jogszabályoknak megfelelően megszervezte és biztosította tavaszi,
illetve biztosítja a nyári szünidei gyermekétkeztetést.
3. óvodáztatási támogatás, mint támogatási forma kivezetésre került a Gyvt.-ből, az erre vonatkozó szabályozást
törölni kell a rendelet normaszövegéből.
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Tekintettel arra, hogy normaszöveg jelentős részben változik, a hatályos rendelet módosítása nagymértékben érinti
a normaszöveget, ezért új rendelet megalkotása válik szükségessé.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban
résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása is szükséges. Csárdaszállás és Hunya
települések Képviselő-testületei jelen előterjesztés megtárgyalásával párhuzamosan tárgyalják a rendelet
módosítását, döntésükről szóban tájékoztatjuk a képviselő-testületet.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelettervezet, kérem, szíveskedjenek azt megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az Önkormányzat rendeletében
meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és
érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
rendelet megalkotásával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak.
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.
…/2016. (…..) önkormányzati rendelet
a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról
Általános indokolása
Az Önkormányzat rendeltében meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat Társulás útján biztosítja, ezért a
társulási feladatként biztosított ellátások tekintetében szükséges meghatározni a rendelet területi hatályát, mely nem
más, mint a tárulást alkotó három önkormányzat közigazgatási területe.
A 2. § indokolása:
Az Önkormányzat rögzíti az általa biztosított illetve a társulás útján ellátott természetbeni ellátásokat és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat.
A 3. § indokolása:
Az Önkormányzat kötelező feladatként biztosítja az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést.
A 4-6. § indokolása:
Az Önkormányzat társulási feladatként, a törvény által előírt integrált szolgáltatásként biztosítja a család és
gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait.
A 7. § indokolása:
A Társulás az óvodai feladatellátást az általa fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda útján
biztosítja. Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a) Társulás útján, illetve a bölcsődei és óvodai
ellátást nem állami intézményekkel kötött ellátási szerződés szerint látja el.
A 8. § indokolása:
A Társulás a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó feladatát az általa fenntartott Térségi Szociális Gondozási
Központ útján önálló helyettes szülő alkalmazásával látja el.
A 9. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Döntési javaslat
"A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 29/2013. (XI. 29.)
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.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
TERVEZET
…/2016. (…..) önkormányzati rendelet
a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Község Önkormányzata és Hunya Község Önkormányzata
hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed a
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község valamint Hunya Község közigazgatási területén állandó bejelentett
lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési
engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott
személyekre.
2. Az ellátások formái
2. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) természetbeni
ellátásként a Gyvt. 21/A §-ban meghatározott intézményi gyermekétkeztetést valamint a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés
a) pontjában rögzített szünidei gyermekétkeztetést biztosít.
(2) A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás - integrált feladat-ellátás a családsegítési szolgáltatással,
b) önálló helyettes szülői feladat-ellátás.
3. Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés
3. § (1) Az Önkormányzat az étkeztetést a Térségi Szociális Gondozási Központ Konyháján biztosítja.
(2) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13. §-ra tekintettel történő előzetes igényfelmérés alapján történik.
4. Gyermekjóléti szolgáltatás
4. § (1) A Társulás a Gyvt. 39. §-ában rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a Térségi Szociális Gondozási
Központ intézményen belül szervezeti és szakmai tekintetben önálló Család- és Gyermekjóléti Központ (a
továbbiakban: Központ) intézményegységén keresztül biztosítja.
(2) A Központ integrált szolgáltatásként ellátja a család és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 39. § (2) bekezdésében és
a 40. § (2) bekezdésében rögzített feladatait, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 64. § (4) bekezdésében (a továbbiakban Szt.) rögzített családsegítés feladatait.
(3) A Központ a (2) bekezdésben meghatározott általános szolgáltatási feladatain túl ellátja a Gyvt. 40/A. § (2)
bekezdésében rögzített feladatokat.
5. § (1) A Központ a Gyvt. 40. § (2) bekezdés f) pontjában rögzített feladatkörében felkérésre ellenőrzi a gyermekre
tekintettel megállapított rendkívüli vagy rendszeres települési támogatás (továbbiakban: támogatás) rendeltetésszerű
felhasználását.
(2) A Központ ilyen irányú felkérését a támogatást megállapító határozat rendelkező részében rögzíteni kell.
(3) A Központ a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzéséről feljegyzést készít, amit az ellenőrzést követő 8 napon
belül megküld a Polgármesternek.
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(4) A Központ - indokolt esetben - a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzésének megszüntetését
kezdeményezheti.
(5) Az ellenőrzés megszüntetéséről a társulást alkotó önkormányzatok határozattal döntenek.
6. § A társulást alkotó önkormányzatok az 5. § (5) bekezdésében rögzített hatáskörét a Polgármesterre átruházza.
5. Gyermekek napközbeni ellátása
7. § (1) A Társulás a gyermekek napközbeni ellátása keretében az óvodai feladat-ellátást az általa fenntartott
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda útján biztosítja.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat:
a) Társulás útján,
b) a bölcsődei és óvodai ellátást nem állami intézményekkel kötött ellátási szerződés szerint látja el.
(3) A napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.
(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melynek
szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.
6. Gyermekek átmeneti gondozása
8. § (1) A Társulás a Gyvt. 45. §-a szerinti - a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó - feladatát az általa
fenntartott Térségi Szociális Gondozási Központ útján önálló helyettes szülő (továbbiakban: helyettes szülő)
alkalmazásával látja el.
(2) A helyettes szülőt a nála elhelyezett gyermek után az elhelyezés időtartamára a Gyvt.-ben meghatározott juttatás
illeti meg.
(3) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjéhez kell
benyújtani, aki írásban értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról és fizetendő személyi térítési díj mértékéről.
(4) A gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezése iránti kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott
jövedelemnyilatkozatot a csatolandó mellékletekkel együtt. A kérelem elbírálása előtt a család helyzetének és az
elhelyezés indokoltságának felmérésére környezettanulmányt kell készíteni.
(5) A helyettes szülői ellátás intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 15. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a …./2016. (……..) önkormányzati rendelethez

1
2

Önálló helyettes szülő intézményi térítési díja
A
B
Napi
Ft/nap/fő
Intézményi térítési díj
0.mértéke

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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C
Havi
Ft/hó/fő
0.-

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 300/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozatával döntött az
anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról. A módosítást az
alábbi tartalommal határozta meg:
1.

a helyi rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő
·
hétfő-csütörtök:
8,00-16,00
·
péntek:
8,00-14,00
2.
Gyomaendrődi Járási Hivatal Dísztermében hivatali munkaidőn belül anyakönyvi eseményeket csütörtökön
8,00-16,00 óráig lehet tartani.
3.
Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások tartalmát és díját tételesen rögzíti, mely a rendelet
tervezet mellékletében kerül meghatározásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy az önkormányzati rendelet normaszövegét a képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésére a
rendelet megalkotása céljából készítse elő. A hivatal előkészítette a rendelet normaszövegét, a rendelet tervezet a
döntési javaslatban olvasható.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet megalkotásával a lakossági igényekre tekintettel szabályozásra kerül az egyéb családi események
megünneplésének díjazása is az anyakönyvi eseményeken belül.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei hatásai nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásával a rendelet szabályozása alá kerülnek az egyéb családi események: a névadó, a
házassági évforduló, a házasságkötés megerősítése megünneplése, ezáltal teljes körű szolgáltatást nyújtva a
gyomaendrődi lakosoknak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
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.
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló
/2016. (….) önkormányzati rendelet
Általános indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja, hogy a törvényi felhatalmazásnak megfelelően a lakossági igényeket
kielégítve szabályozza az anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, továbbá munkaidőn kívüli
lebonyolításáért, mint többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakat, valamint az anyakönyvvezetőt
megillető díjazást.
Részletes indokolás
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1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata az anyakönyvi eseményeket kiegészítette az egyéb családi események
megünneplésével, mint a névadó, házassági évforduló, házasságkötés megerősítése, és ezzel egyidejűleg
meghatározta a rendelet tárgyi hatályát is.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta mind a kedvező, mind a kedvezőtlen időjárási viszonyok
fennállása esetén a szabadtéri anyakönyvi események megtartásának szabályait.
3. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta a Hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali időn kívüli
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások tartalmát, az ingyenes alapszolgáltatáson felüli
többletszolgáltatások díjazását.
4. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározta az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezető díjazását.
5. § A rendelet hatályba lépéséről, valamint a hatályát vesztő önkormányzati rendeletekről rendelkezik.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. 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.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
Tervezet
…/….. (……) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi események díjazásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya házasságkötésre illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére valamint névadó,
házassági évforduló, házasságkötés megerősítése és egyéb családi esemény megünneplésére (továbbiakban
együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.
(2) Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiségek (a továbbiakban: hivatali helyiség)
a) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
b) Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
(3) A rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő
a) hétfő-csütörtök: 8,00 órától -16,00 óráig,
b) péntek: 8,00 órától – 14,00 óráig.
(4) A Gyomaendrődi Járási Hivatalban hivatali munkaidőn belül az anyakönyvi események megtartására csütörtöki
napon 8,00 órától - 16 óráig kerül sor.
2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag április 1. és szeptember 30. napja között engedélyezhető azzal
a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az anyakönyvi eseményen résztvevő személyek és az
anyakönyvi alapiratok védelme érdekében az anyakönyvi esemény csak a hivatali helyiségben tartható meg.
(2) Kedvezőtlen időjárási viszonynak tekintendő a zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius
fok feletti hőmérséklet.
3. § (1) Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások tartalmát és díjazását a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem nyújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napon kell
megfizetni. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni az (4) bekezdésben meghatározottak
kivételével csak írásban lehet, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig.
(4) Az anyakönyvi események jelen rendeletben meghatározott díját az alábbi lehetőségek szerint lehet megfizetni:
a) banki átutalással a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 53200125-11091051 számú számlaszámára,
b) befizethető postai csekken, illetve
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c) a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárában pénztári nyitvatartási időben.
(5) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az anyakönyvi esemény
napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető
vissza.
4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként
10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért
választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként
5.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.
5. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet …../2016. (…..) önkormányzati rendelethez
Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások tartalma és díjazása
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

A
Hivatali munkaidőben hivatali helyiségben tartott anyakönyvi események
A
B
C
Helyszín
szolgáltatás
szolgáltatás tartalma
megnevezése
Gyomaendrődi Közös
alapszolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
Önkormányzati Hivatal
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
- zene CD-ről
többlet-szolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgő felszolgálva (1.000.-Ft)
- gyertya biztosítása (1.000.-Ft)
- zeneszolgáltatás hangtechnikus által
(5.000.-Ft)
Gyomaendrődi Járási
alapszolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
Hivatal
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
többlet-szolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgő felszolgálva (1.000.-Ft)
- gyertya biztosítása (1.000.-Ft)
- zeneszolgáltatás hangtechnikus által
(5.000.-Ft)
A
Hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi esemény
A
B
C
Helyszín
szolgáltatás
szolgáltatás tartalma
megnevezése
Gyomaendrődi Közös
alapszolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
Önkormányzati Hivatal
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
- zene CD-ről
- anyakönyvvezető díja (5.000.-Ft)
többlet-szolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
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D
szolgál-tatás
díja
0.-

7.000.-

0.-

7.000.-

D
szolgál-tatás
díja (Ft)
5.000.-

12.000.-

11

12

13

Gyomaendrődi Járási
Hivatal

Külső helyszín:
Szent László Kiállító és
Rendezvénytér (Vízi
színpad)
Külső helyszín – jegyző
által engedélyezett

- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgő felszolgálva (1.000.-)
- gyertya biztosítása (1.000.-)
- zeneszolgáltatás hangtechnikus által
(5.000.-Ft)
- anyakönyvvezető díja (5.000.-Ft)
többlet-szolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgő felszolgálva (1.000.-)
- gyertya biztosítása (1.000.-)
- zeneszolgáltatás hangtechnikus által
(5.000.-Ft)
- anyakönyvvezető díja (5.000.-Ft)
- terem bérleti díja (5.000.-Ft)
többlet-szolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint
- anyakönyvvezető díja (10.000.Ft)
- helyszín bérleti díja (asztal, szék, díszterítő
biztosítása, áramvételi lehetőség) (5.000.-Ft)
többlet-szolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint
- anyakönyvvezető díja (10.000.Ft)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17.000.-

15.000.-

10.000.-

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.)
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (16) bekezdése értelmében helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti
vagyont hasznosítani versenyeztetés útján az összességében legelőnyösebb ajánlattevő számára lehet. A törvény
meghatározza a hasznosítás fogalmát a következők szerint:
„hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának,
használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő
átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.”
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény)
rendelkezik a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzéséről, a földhasználat
átengedésének szabályairól. A föld tulajdonosa a föld használatát elsősorban haszonbérlet jogcímén engedheti át,
határozott időre (legfeljebb 20 év), törvényben meghatározott módon és mértékben. A Földforgalmi törvény
értelmében a földhasználat jogát földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg.
A Földforgalmi törvény 13. § (2) bekezdése értelmében nem minősül a használat átengedésének az, ha a
tulajdonos a föld használatát a legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet javára
engedi át.
Tekintettel arra, hogy a Földforgalmi törvény speciális szabályokat határoz meg a mező-és erdőgazdasági földek
hasznosítása vonatkozásában, így a nemzeti vagyonról szóló törvényt, mint általános vagyongazdálkodási
szabályokat rendező jogszabályt is erre tekintettel kell alkalmazni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) határozza meg az
önkormányzati vagyon hasznosításának részletszabályait.
A vagyonrendelet 23. §-a rendelkezik a mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok hasznosításának szabályairól az
alábbiak szerint:
„23. § (1) A mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának előkészítése és a képviselő - testületi döntés
végrehajtása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
(2) A hasznosítás formája:
- adásvétel
- csere
- haszonbérlet.
(3) A haszonbérletbe adás történhet határozatlan időre vagy meghatározott időre és feltétellel.
(4) A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és külterületre bontva a
Képviselő-testület határozza meg.
Az 5 évet meg nem haladó idejű bérbeadás szerződésenként:
a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester,
b) 1.000.000.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság,
c) 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatár felett az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
(5) A bérleti szerződéseket a Képviselő-testület nevében polgármester köti meg, a (4) bekezdés a., pontban foglaltak
illetve, a hatályos haszonbérleti szerződésekre vonatkozó jogi szabályozása alapján.
(6) Mezőgazdasági művelésű ingatlan elidegenítését értékhatártól függetlenül meg kell hirdetni. A minimális
vételárra forgalmi értékbecslést kell készíteni. A Képviselő-testület határozza meg az értékesítés feltételeit. Az
adásvétel kérdésében a Képviselő-testület dönt, az ülésre az előterjesztés mellé a szerződés tervezetet is csatolni
kell. Az adásvételi szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.”
A rendelkezés nincs összhangban sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem a földforgalmi törvény
rendelkezéseivel. Ennek megfelelően pontosítani szükséges:
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a)
a használat átengedésének jogcímeit,
b) a használat időtartamát - használat joga határozott időre engedhető át,
c)
be kell építeni a többségi befolyás alatt álló mezőgazdasági termelőszervezetre vonatkozó speciális
szabályokat, azzal, hogy az önkormányzati részesedés az 50 %-ot meg kell haladja (Földforgalmi törvény legalább
25 % részesedést ír elő).
Ezen okok miatt javasoljuk a mezőgazdasági művelésű ingatlanokra vonatkozó rendelkezéseket a
következőképpen módosítani:
„23. § (1) A mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának, vagyonkezelésbe adásának, haszonélvezeti jog
alapításának és a tulajdonjog átruházásának előkészítése és a képviselő - testületi döntés végrehajtása a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
(2) A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és külterületre bontva a
Képviselő-testület határozza meg.
(3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény rendelkezési szerinti használat átengedésének nem
minősülő, földhasználati jogosultságnak az önkormányzat a többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági
termelőszervezet javára történő átengedése esetében nem kell alkalmazni a versenyeztetésre vonatkozó
rendelkezéseket.
(4) Az 5 évet meg nem haladó hasznosításról átruházott hatáskörben, szerződésenként
a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester,
b)
1.000.000.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság,
c)
2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatár felett az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület
dönt.
A hasznosításról szóló szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.
(5) Mezőgazdasági művelésű ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról, haszonélvezeti jog alapításáról, valamint
tulajdonjogának átruházásáról a képviselő-testület dönt.
(6) Mezőgazdasági művelésű ingatlan elidegenítését értékhatártól függetlenül meg kell hirdetni. A minimális
vételárra forgalmi értékbecslést kell készíteni. A Képviselő-testület határozza meg az értékesítés feltételeit. Az
adásvétel kérdésében a Képviselő-testület dönt, az ülésre az előterjesztés mellé a szerződés tervezetet is csatolni
kell. Az adásvételi szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.”
A javasolt módosítások miatt pontosítani szükséges a 9. § a) pontjának rendelkezéseit is az alábbiak szerint:
a) 1.000.000.- Ft éves bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon hasznosítása - a 23. § rendelkezésinek
kivételével - kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
A Földforgalmi törvény előírásai alapján a földhasználati jog már nem száll vissza az Önkormányzatra, mint
tulajdonosra, ezért jött létre 2015. év végén az önkormányzat többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági
termelőszervezet, a Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
A Kft. jogosult a termőföldek hasznosítására, így a vagyonrendelet javasolt módosítása lehetővé tenné az
Önkormányzat számára, hogy a tulajdonát képező mezőgazdasági területeket (amire már nincs bejegyzett
földhasználati joga) a Földkezelő Kft. használatába adja.
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezet társadalmi hatása nem
releváns. A módosítás lehetővé teszi, hogy az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet az
önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági területeket hasznosítsa.
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.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati módosításáról szóló rendelet
Általános indokolás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet határozza meg az önkormányzati vagyon
hasznosításának részletszabályait. A vagyonrendelet 23. §-a rendelkezik a mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok
hasznosításának szabályairól. A módosítás a nemzeti vagyonról szóló törvény és a földforgalmi törvény
rendelkezéseit harmonizálja.
Részletes indokolás
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Az 1. § indokolása:
A tervezet meghatározza a használat átengedésének jogcímeit, valamint beépíti a Földforgalmi törvény speciális
rendelkezéseit a mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának vonatkozásában.
2. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Vagyonrendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
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 vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Eltérő törvényi rendelkezés hiányában
a) 1.000.000.- Ft éves bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon hasznosítása - a 23. § rendelkezésinek
kivételével - kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet;
2. § Az ÖR. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának, vagyonkezelésbe adásának, haszonélvezeti jog
alapításának és a tulajdonjog átruházásának előkészítése és a képviselő - testületi döntés végrehajtása a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
(2) A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és külterületre bontva a
Képviselő-testület határozza meg.
(3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény rendelkezési szerinti használat átengedésének nem
minősülő, földhasználati jogosultságnak az önkormányzat a többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági
termelőszervezet javára történő átengedése esetében nem kell alkalmazni a versenyeztetésre vonatkozó
rendelkezéseket.
(4) Az 5 évet meg nem haladó hasznosításról átruházott hatáskör szerződésenként
a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester,
b)
1.000.000.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság,
c)
2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatár felett az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület
dönt.
A hasznosításról szóló szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.
(5) Mezőgazdasági művelésű ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról, haszonélvezeti jog alapításáról, valamint
tulajdonjogának átruházásáról a képviselő-testület dönt.
(6) Mezőgazdasági művelésű ingatlan elidegenítését értékhatártól függetlenül meg kell hirdetni. A minimális
vételárra forgalmi értékbecslést kell készíteni. A Képviselő-testület határozza meg az értékesítés feltételeit. Az
adásvétel kérdésében a Képviselő-testület dönt, az ülésre az előterjesztés mellé a szerződés tervezetet is csatolni
kell. Az adásvételi szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
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Gyomaendrőd, 2016. augusztus 31.
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2016. szeptember … -án
dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról
Enyedi László, Harmatiné Beinschródt Mária, Keresztesné Jáksó Éva, Kulik Edit,
Megyeri László aljegyző, Pardi László, Petényi Roland, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában előírt
feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységről szóló beszámolóját mellékelten beterjesztem.
A beszámoló letölthető az alábbi linkről: hivatali beszámoló
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról "
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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2016. első
félévi gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2016. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2016. első
féléves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegeit.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / a mód. ei. %ban

361911

362034

171941

47,49

53888

53921

26772

49,65

Dologi kiadás

332125

368576

153239

41,58

Működési célú
támogatásértékű kiadás,
pénzeszköz átadás ÁK,
ellátottak juttatása

712409

753742

438503

59,62

91632

59633

0

0

5000

6371

6371

100,00

1556965

1604277

796826

50,05

25250

33176

11014

33,20

177252

172968

79663

46,06

22261

27792

7303

26,28

6500

340

5,67

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok

Tartalékok (működési)
Működési célú
visszatérítendő támogatás,
kölcsön ÁK
Működési kiadások
összesen
Felújítások
Beruházások
Támogatásértékű
felhalmozási kiadás,
pénzeszköz átadás ÁK
Felhalmozási célú
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visszatérítendő támogatás,
kölcsön ÁK
Tartalék (felhalmozási)

234879

226538

0

0

Felhalmozási kiadások
összesen

459642

466974

98320

21,11

2016607

2071251

895146

43,22

277910

290027

146171

50,40

Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése

0

32988

32988

100,00

Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése

0

0

401462

0

Kiadások mindösszesen

2294517

2394266

1475767

61,64

Kiadások összesen
Intézményeknek nyújtott
támogatás

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai kissé időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és
polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start
mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2015. évről áthúzódó programelemei 2016. február 29-ével
zárultak, így az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek,
ugyanakkor a 2016. márciusában induló 9 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához a vizsgált
időszakban még csak 3 havi tényleges teljesítés kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 41%-os, ami kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat. Az
időarányos alatti felhasználás több tényezővel indokolható. Az útfenntartás szakfeladatra az előirányzatok
közé már beépítésre kerültek azok a többletforrások, amelyeket a testület biztosított az útkarbantartási
feladatokra, valamint az öregszőlői földutak stabilizálására. Ezen többlet forrásokhoz, valamint az eredetileg
betervezett karbantartási előirányzatokhoz teljesítés a vizsgált időszakban még nem kapcsolódik. A Start
mintaprogram 9 programelemére betervezett közel 74 millió forintos dologi keretből a vizsgált időszakban 35
millió forint összegű felhasználás történt, ami 44%-nak felel meg. Időarányos alatti felhasználás jelentkezett
az utak üzemeltetése, a település egészségügyi feladatok, az ár-és belvízvédekezés, zöldterület
gazdálkodás, temető üzemeltetés, hulladékgazdálkodás és mezei őrszolgálat szakfeladatokon. A Fürdőtől
szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint összegű keret 43%-a került felhasználásra. Az
oktatási vagyon működtetésére 20 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 33%át jelenti. Az intézményekben a nyári karbantartási munkák folyamatban vannak, az ezekhez kapcsolódó
fizetési kötelezettség a harmadik negyedév vége felé várható. A benyújtott TOP-os pályázataink megalapozó
dokumentumainak kifizetése a dologi kiadások között jelentkezik, a kifizetésekhez kapcsolódó források
átcsoportosítására a fejlesztések közül a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül sor.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében
időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás részére
átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek több mint 61%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget
Fürdő Nonprofit Kft. június végéig 25 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 36 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet,
az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, temető üzemeltetés, parkfenntartás, holtágak
üzemeltetése, Sportcsarnok működtetéséhez biztosított támogatás időarányos összege. Az oktatási
intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérére és járulékára a vizsgált időszakban 13,4 millió Ft-ot
adott át az önkormányzat, mely összeg a rendelkezésre álló keret 51%-a. Az iskolatej programhoz
kapcsolódóan 1,3 millió Ft kifizetésére került sor, a kollégium működtetéséhez pedig megtörtént a 600 E Ft
biztosítása a fenntartó részére. A GYÜSZ-TE részére biztosítva lett az együttműködési megállapodás alapján
a feladatellátáshoz meghatározott támogatás 6 havi összege. Megtörtént a Turizmus Zrt-től szúnyoggyérítési
feladatokhoz elnyert 2015. évi támogatás arányos részének továbbutalása a konzorciumi tagtelepülések
részére. A Körös-szögi Társulás részére a hulladékgazdálkodási feladatokra 1,8 millió Ft hozzájárulást utalt
át a város. Megtörtént a Gyomaközszolg Kft-vel a hulladéklerakói díj elszámolása és a 2015. decembertől
2016. március 31-éig terjedő időszakra járó 1.797 E Ft összeg átutalása. Az Alapokból elnyert támogatások
szerződés szerinti átutalása is megtörtént a nyertes pályázók részére. A segélyekre megtervezett keretből 19
millió Ft került felhasználásra, 38% a felhasználás mértéke.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 5.000 ezer Ft kiadás
teljesült a Gyomaközszolg Kft. likviditásának biztosítása érdekében. Ezen összeg a múlt év végén hozott
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testületi döntés alapján került átutalásra a szolgáltató részére (a kölcsönt a Kft. a szerződésben rögzítettek
szerint törleszti az önkormányzat felé). A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület visszafizette
az Önkormányzat részére a LEADER programhoz megelőlegezett támogatás 1.943 E Ft összegét, melyből a
testület döntésének megfelelően 1.371 E Ft kölcsönt nyújtottunk az Egyesület működésére és a Helyi
Fejlesztési Stratégia kidolgozására.
A tervezett felújításokból több mint 11 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 2.496 ezer Ft a Népliget
út 2. szám alatti épület energetikai tervdokumentációjának elkészítése során merült fel, 3.410 ezer Ft a
Pedagógiai Szakszolgálat részére történő irodakialakításhoz kapcsolódik a Mirhóháti úton, a Pájer kemping
faházának tetőhéjazat felújítása 429 E Ft-ba került, parkolók engedélyezési és felújítási tervére 1.905 ezer
Ft-ot fizetett ki a város, továbbá a gyepmesteri telep felújítási munkáira kifizetett előleg összege 2.774 ezer Ft
volt a vizsgált időszakban.
A tervezett beruházások közel 80 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Start mintaprogram programelemeihez kis értékű, nagy értékű gépek (ágaprító gép, mini kotrógép),
berendezések és járművek vásárlása történt 25.366 ezer Ft értékben
Kerékpárút építéshez telekvásárlás, buszváró és járdaépítés történt 704 ezer Ft összegben
Kerékpárút építéshez kapcsolódóan terv felülvizsgálat és egyéb engedélyek költségei jelentkeztek
3.114 E Ft összegben
Elkészült az Ipari Park bekötőút nyomvonal áthelyezésének projektterve 1.270 E Ft értékben
Játszótéri játékok telepítésére került sor Nagylaposon 900 E Ft összegben
40 db fémpad készült, melynek költsége 200 E Ft volt
Elkészült a Németzugi szivattyútelep üzemeltetéséhez szükséges elektromos kapcsolószekrény 935
ezer Ft értékben
40 db padláb legyárttatása is megtörtént 452 ezer Ft összegben
Az ipartelepen területvásárlás történt 4.000 ezer Ft összegben
Engedélyes tervek készültek az autóbusz-pályaudvar kialakításához és a településközpont
megújításához 8.382 ezer Ft értékben
Koncepció terv készült a gyomai piactéren fedett elárusítóhely kialakítására 381 E Ft értékben
Óvoda épület bővítésére koncepcióterv készült 1.207 ezer Ft összegben
Kis értékű gépek, berendezések vásárlása történt 250 ezer Ft értékben városgazdálkodási, mezőőri
és polgárvédelmi feladatok ellátásához
Gépjármű vásárlásra került sor 5.100 ezer Ft összegben
Megtörtént a Zöldpark Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése 2.500 ezer Ft összegben
A műfüves pálya kialakításához biztosított önerő összege 8.404 ezer Ft
A Bethlen Gábor Szakképző Intézettől visszavett épület ellentételezéseként megvalósított
fejlesztések összege 10.984 ezer Ft
Beszereztünk hangtechnikai eszközöket 1.080 ezer Ft értékben (Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázatának 2016. évi önerő terhére)
2db számítógép és monitor vásárlása történt 596 ezer Ft összegben az építéshatóságra
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 3.378 ezer Ft-ot költöttünk a vizsgált időszakban
Kis értékű tárgyi eszközök (mosógép, porszívó, hangszerek, vasaló, kültéri padok, fűnyíró)
beszerzése az oktatási intézményeinkbe 386 ezer Ft összegben
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre került sor a polgárvédelmi bázisra 55 E Ft összegben
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a KÖZOP-os
kerékpárút építéshez kapcsolódó támogatás visszautalás 2.595 ezer Ft összege, a fiatal házasok részére
nyújtott támogatás 160 ezer Ft összege, 95 ezer Ft értékben történt pénzeszköz átadás a társulás részére a
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan, a környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás
összege 3.200 ezer Ft, 7 ingatlan esetében biztosított az önkormányzat támogatást szennyvíz csatlakozási
pont kiépítéséhez 668 ezer Ft összegben, továbbá a Liget Fürdő Kft. részére 585 ezer Ft támogatást nyújtott
a város az esetlegesen megvalósítandó csúszdapark tendertervéhez.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő
támogatás 340 ezer Ft összege.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / a mód. ei. %ban

Intézményi működési bevétel

79592

82092

47534

57,90

Vagyoni típusú adók

74000

74000

39586

53,49

17

Termékek és szolgáltatások
adói

293000

295000

141917

48,11

14000

12000

1855

15,46

Támogatás értékű működési
bevétel, működési célú
pénzeszköz átvétel ÁK-ről,
kölcsön visszatérülés

401540

401540

258933

64,48

Önkormányzatok működési
támogatása

877999

906269

487391

53,78

94544

145224

145224

100,00

1834675

1916125

1122440

58,58

41902

51703

62910

121,68

417940

426438

347117

81,40

0

0

401462

0

459842

478141

811489

169,72

2294517

2394266

1933929

80,77

Egyéb közhatalmi bevétel

Működési célú maradvány
Működési bevétel
összesen
Felhalmozási bevétel,
támogatás értékű
felhalmozási bevétel,
felhalmozási célú
pénzeszköz átvétel ÁK-ről,
kölcsön visszatérülés
Felhalmozási célú
maradvány
Lekötött bankbetétek
megszüntetése
Felhalmozási bevétel
összesen
Bevételek mindösszesen

A saját bevételek 57,9 %-on, az időarányos felett teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a továbbszámlázott
bevételeknél a teljesítés már félévkor meghaladja az éves tervezett összeget. A realizálódott bevétel
összege 2,5 millió forint, a tervezett 2 millió forinttal szemben. A köztemető működtetésével kapcsolatos
bevételek teljesítése 90 %, azaz 5.800 E Ft. A káreseményekkel kapcsolatosan a biztosító közel 500 E Ft
kártérítést fizetett. A kamatbevételek 48 %-ban realizálódtak, itt jelenik meg a folyószámla után kapott kamat
és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó kamatbevétel (2.417 ezer Ft). 2016. március 24én helyeztünk el 400 millió Ft-ot 1,3%-os kamat és 181 napos lekötés mellett számlavezető
pénzintézetünknél, így a lekötéshez kapcsolódó kamatbevétel nem időarányosan realizálódik.
A közhatalmi bevételek összességében 48,13 %-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel
közel 53,49 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 48,11 %-ban realizálódtak. A vagyoni típusú
adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a
magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési
adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az
iparűzési adóbevételünk 49 %-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 64,48 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és
az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 234.680 E Ft összege, a mezőőri támogatás 2.700 E Ft
összege. A vizsgált időszakban 9.318 E Ft összegű földalapú támogatás érkezett, továbbá a 2014. évi ÁROP
1.A.3 szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.541 E Ft realizálódott. Csárdaszállás és Hunya
Község Önkormányzata a hivatal 2015. november és december havi költségeihez elutalta a bekért
kiegészítés összegét 1.812 E Ft összegben, Csárdaszállás biztosította az óvodai feladatellátás 2015. évi
kiegészítő támogatását 100 Ft összegben, továbbá mindkét önkormányzat átadta a 2016. első negyedévi
hivatali működéshez szükséges saját erő összegét (2.262 E Ft). A szúnyoggyérítési feladatok ellátásához a
települési önkormányzatok részéről átutalt támogatás összege 476 E Ft, a 2015. évi Autómentes napra
elnyert támogatás összege 150 E Ft. A KLIK - az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben beszedett tandíj
összegének 30%-át - 641 E Ft-ot utalt át önkormányzatunk részére. Segély és köztemetés visszafizetés
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jogcímén 253 E Ft folyt be az önkormányzathoz. A Gyomaközszolg Kft. részére nyújtott kölcsönből a vizsgált
időszakban 2 millió Ft térült vissza.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök közel 63 millió Ft
összegben teljesültek. Itt jelenik meg a DAOP 5.2.1/A-2011. belvizes projektekhez kapcsolódóan érkezett
4.552 ezer Ft összegű támogatás, a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódó 1.020 ezer Ft
összegű támogatás, az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 43 E Ft, valamint a csatorna érdekeltségi
hozzájárulás 100 E Ft összege. A lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések 1.022 E Ft
összegben teljesültek. A Körös-Szögi Kistérség KEOP-1.1.1/c/13 pályázat (Hulladékgazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése) áfa és támogatás megelőlegezésére, valamint a projekt önerejére átutalt 48.417 E Ft
(40.554 E Ft áfa megelőlegezés, 1.105 E Ft támogatás megelőlegezés és 6.759 E Ft önerő visszatérítés)
visszafizetésre került az önkormányzat részére. Megtörtént az Alföldvíz Zrt. részéről a 2015. évi vízterhelési
díj átutalása 598 E Ft összegben, továbbá a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER
programjának előfinanszírozására biztosított 1.943 E Ft visszautalása. A telekértékesítésből befolyt bevétel
4.965 E Ft, részvény értékesítésből 250 E Ft bevétel (Kétsoprony Önkormányzat üzletrész vásárlása
Gyomaközszolg Kft. üzletrészéből) származik.

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

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / a mód. ei. %ban

139031

140159

66958

47,77

Munkaadót terhelő járulékok

39972

40277

19737

49,00

Dologi kiadás

41752

39911

21885

54,83

4572

4722

2355

49,87

225327

225069

110935

49,29

0

3750

628

16,75

225327

228819

111563

48,76

Személyi juttatások

Működési célú
támogatásértékű kiadás,
működési célú pénzeszköz
átadás ÁK, segély kifizetés
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Kiadások mindösszesen

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a vizsgált időszakban a jubileumi jutalom terhére nem
történt kifizetés 2016. június 30. napjáig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult. Kiemelkedően
magas, 2.413 E Ft összegű a postaköltség alakulása, melyet nagyban befolyásolt, hogy év elején az
adórendelet módosítása miatt mintegy 4.000 határozat került kiküldésre, így február hónapra a hivatal felé
kiszámlázott postaköltség közel 700 E Ft volt, április hónapban szintén 700 E Ft postaköltség került
kifizetésre az adócsekkek kiküldése miatt. Az időarányos feletti teljesítést befolyásolta még a köztisztviselők
2016. évi kötelező továbbképzésére befizetett 578 E Ft összegű díjköltség.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett 12.540 Ft összegű gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 628 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Szükségessé vált az ESET
biztonsági szoftver megújítása, egyéb (kiadvány és prezentáció készítő, földkönyv) szoftverek beszerzése és
19

a Dacia Duster gépjárműbe akkumulátor, valamint a garázsba porszívó vásárlása.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Intézményi működési
bevételek

264

264

583

220,83

Közhatalmi bevételek

260

260

1490

573,08

Támogatás értékű
működési bevételek

0

150

69

46,00

Felhalmozási bevétel

0

1600

1613

100,81

Előző évi maradvány

0

59

59

100,00

Irányító szervtől kapott
támogatás

224803

226486

110792

48,92

Bevételek összesen

225327

228819

114606

50,09

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege.
A felhalmozási bevételek között az Opel gépjármű, valamint használt számítógépek és monitorok
értékesítéséből származó bevételek realizálódtak.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

8656

8967

4507

50,26

Munkaadót terhelő
járulékok

2270

2338

1174

50,21

Dologi kiadás

8254

9325

4344

46,58

19180

20630

10025

48,59

200

680

333

48,97

19380

21310

10358

48,61

Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A dologi kiadások teljesülése 46,58 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 3.001 ezer Ft-ból 1.924 ezer Ft-ot használt fel, azaz
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a keret 64 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére az év első felében a takarékos gazdálkodás volt a
jellemző, mely 30 %-on teljesült.
A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, irodai szék és diktafon vásárlás jelent meg.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Intézményi működési
bevételek

350

350

114

32,57

Előző évi maradvány

0

10

10

100,00

Irányító szervtől kapott
támogatás

19030

20950

11072

52,85

Bevételek összesen

19380

21310

11196

52,54

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek. Az internethasználatnál jelentős forgalomcsökkenés tapasztalható 2016. évben, továbbá a bevétel
másik részét képező fénymásolásnál, nyomtatásnál kiesett az önkormányzati intézmények plakát és
meghívó készítéséből származó bevétele is.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása az időarányostól kismértékben magasabb a vizsgált
időszakban.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

11783

11827

6188

52,32

Munkaadót terhelő
járulékok

3181

3249

1771

54,51

Dologi kiadás

12303

18451

10684

57,90

Működési kiadások
összesen

27267

33527

18643

55,61

Beruházás

0

318

164

51,57

Felhalmozási
kiadások összesen

0

318

164

51,57

27267

33845

18807

55,57

Kiadások
mindösszesen

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos felett alakult. Ez azzal
indokolható, hogy 2016. január 31. napjáig az intézményhez tartoztak a február 1.-től új intézményként
működő Szent Antal Népház feladatai és itt kellett kifizetni az ezen feladatokat ellátók bér és járulék
költségeit is. Amennyiben a február 1-jétől működő Kállai Ferenc Kulturális Központnál kifizetett béreket
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vizsgáljuk, abban az esetben a teljesítési adatok az időarányosnak megfelelően alakultak.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban közel 58%-a került felhasználásra. Az intézmény
szervezésében valósult meg a Sajt-és túrófesztivál, így az arra betervezett keret 100%-os felhasználása
okozza az időarányostól való eltérést. A lapkiadásra elkülönített 2.592 ezer Ft-os keretből 1.398 ezer Ft a
felhasznált összeg. A művelődési ház dologi kiadása 30 %-os felhasználást mutat. A Lélekkel a Körösök
mentén projektelemek közül az intézmény által működtetett Körös Látogatóközpont, kilátó és vízi színpad
felmerült dologi kiadása a vizsgált időszakban 220 ezer Ft összegben jelentkezett, ami a betervezett keret
22%-át jelenti.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – sötétítő függöny, hangfal, lamináló gép, irat-megsemmisítő
– beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Intézményi működési
bevételek

7600

8017

3159

39,4

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

250

250

100,00

Előző évi maradvány

0

30

30

100,00

Irányító szervtől kapott
támogatás

19667

25578

17491

68,38

Bevételek összesen

27267

33875

20930

61,79

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 40 %-on teljesültek. A teljesült bevételt az alapfeladat
ellátásához kapcsolódó bevétel bemutatásához korrigálni szükséges a Sajt és túrófesztiválon realizálódott
1.710 E Ft összegű saját bevétellel. Így az eredetileg betervezett 7,6 millió Ft-ból mindössze 20%
realizálódott június 30.-áig. Az eredeti költségvetésben január 31. napjáig 600 E Ft bevétellel terveztünk,
melyből 300 E Ft folyt be, a Kállai Ferenc Kulturális Központnál a betervezett 7 millió Ft-ból 1.151 E Ft
realizálódott. Az intézmény bevételeinek alakulását mindenképpen javítani fogja a Civil Alap természetben
pályázható keretösszegének júliusi elszámolása, illetve a teremhasználati díjak júliusi kiszámlázása is.
Annak érdekében, hogy év végén ne legyen szükség az intézmény részére többlet önkormányzati támogatás
biztosítására, a működési oldalon kiadás megtakarítást szükséges elérni, illetve az év hátralevő részében
jelentős összegű saját bevételt realizálni. Nagy figyelmet kell fordítani a Lélekkel a Körösök mentén
beruházás projektelemeinél vállalt indikátorok teljesítésére is. Az első adatszolgáltatási kötelezettség a 2016.
május végétől 2017. május végéig terjedő időszakhoz kapcsolódik. Az intézmény által működtetett Turisztikai
elemek a vizsgált időszakban 515 E Ft bevételt termeltek.
A működési célra átvett bevétel a Sajt-és túrófesztivál megrendezéséhez kapcsolódó támogatás volt, így
ez a forrás a rendezvény kiadásait finanszírozta.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás összege jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka a bevételek elmaradása.

Szent Antal Népház
Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

9457

9466

3389

35,8

Munkaadót terhelő
járulékok

2553

2553

927

36,31
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Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás

3800

3928

2139

54,46

15810

15947

6455

40,48

0

377

277

73,47

377

277

73,47

16324

6732

41,24

Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

15810

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez azzal
indokolható, hogy az intézmény 2016. február 1.-től kezdte meg működését, így az első félévben csak négy
havi bérkifizetés jelenik meg. Az új intézmény év közben kezdte meg munkáját, ezt figyelembe véve a bér és
járulék felhasználás 40%-on lenne időarányos. Az ez alatti teljesítés azzal indokolható, hogy a két fő részére
betervezett jubileumi jutalom kifizetése még nem történt meg az intézménynél.
A dologi kiadások teljesítése közel 55 %. A Szent Antal zarándokház és sütőház dologi kiadása már a
vizsgált időszakban több mint 95 %-os felhasználást mutat, a betervezett 800 E Ft-ból 770 E Ft összegű
kiadás teljesült. A túllépés oka, hogy a tálaló konyha engedélyezési eljárásához kapcsolódóan 90 ezer Ft
plusz kiadás jelentkezett, továbbá a NAV előírásait figyelembe véve online pénztárgép beszerzésére és
üzembe helyezésére került sor, melynek költsége 114 ezer Ft. A Népház dologi kiadásai meghaladják az
időarányos tervezett összeget, a betervezett 1,55 millió Ft 60 %-a már felhasználásra került. Egyszeri jellegű
kifizetésként jelentkezik a bejárati kétszárnyú ajtó kicserélésének 200 ezer Ft összegű költsége. Február
hónapban a kisgyermekek részére színházi előadás megtartása történt 25 ezer Ft-os összegben. A Bárka
látogatóközpont dologi kiadásaira 400 E Ft került betervezésre, melyből 100 E Ft került felhasználásra. A
Tájház dologi kiadását 30 %-on teljesítette, viszont a tervezett 800 E Ft összegű bevételének 85%-a
realizálódott az első félévben.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – pénztárgép – beszerzésére került sor, valamint a Bárka
látogatóközpontba halászati eszközök vásárlására volt szükség 150 E Ft összegben.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

3400

3400

1648

48,47

Irányító szervtől kapott
támogatás

12410

12924

5989

46,34

Bevételek összesen

15810

16324

7637

46,78

Intézményi működési
bevételek

Teljesítés Telj. /a mód. ei. %-ban

Az intézményi saját bevételek az időarányosnak megfelelően teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 ezer
Ft-ból 676 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 800 ezer Ft-nak a 60 %-a (486 E Ft) folyt be,
továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 365 E Ft, a betervezett 1.400 E Ft
26%-a, a Bárka látogató belépőjéből származó bevétel összege 120 E Ft, ami a tervezett bevétel 30%-a. Az
intézmény is működtet olyan projektelemeket, amelyek a Lélekkel a Körösök mentén elnevezésű
önkormányzati beruházás részét képezik, így a vállalt indikátorok teljesítésére itt is fokozott figyelmet kell
fordítani.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányosnak megfelelően alakult.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
Ft-ban

adatok E
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Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

84283

84411

41.361

49,00

Munkaadót terhelő
járulékok

22756

23297

11412

48,98

Dologi kiadás

18589

17259

10315

59,76

125628

124967

63088

50,48

0

1075

678

63,10

125628

126042

63766

50,59

Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadások összesen az időarányos felett teljesültek. A csárdaszállási telephelyen 30 %, a
gyomaendrődi óvodákban 63 % volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. A gyomaendrődi óvodák
dologi kiadásai meghaladták az időarányos teljesítés összegét, melynek oka, hogy az intézmény 2 db
nyertes pályázata az év első felében valósult meg, mely több mint 4 millió forint egyszeri jellegű kiadást
jelentett. A pályázati pénzek felhasználását kiemelve a dologi kiadások 47,72 %-on teljesültek.
A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat támogatása 3.613 E Ft. A 100 %-ban
támogatott projekt keretében olyan hulladékgazdálkodási rendezvénysorozat megvalósítása volt a cél, mely
az óvodás korosztálytól a felnőtt lakosságig széles szegmens bevonásával nyújt lehetőséget a szelektív
hulladékkal kapcsolatos ismeretek megszerzésére. A projekt terhére városi szintű elektronikai hulladékgyűjtő
verseny, környezettudatos játszóházak, Gryllus Vilmos koncert került megrendezésre. Jelentős játék
beszerzés és egyéb eszköz beszerzés valósult meg, továbbá sor került promóciós és reklámanyagok
beszerzésére is.
Az Erdei Óvoda elnevezésű projekt 90%-ban támogatott, 648 E Ft a támogatás összege. A pályázat
keretében a Kistérségi Óvoda valamennyi nagycsoportos gyermeke (60 fő) részt vett az Erdei Ovi
programon, melynek keretében három napig a Templom-zugi holtág gyönyörű, természetes környezetében
ismerkedtek az élővilággal és a környezetvédelemmel. A gyermekek utaztatása, a napi háromszori étkezés,
valamint a programok és pihenőhely biztosítása a projekt keretében történt.
A beruházások között csúszda kiépítése, kis értékű tárgyi eszközök, hűtő és vízforraló beszerzése, továbbá
a pályázat keretében vásárolt komposztálók és szelektív szemetesek beszerzése jelenik meg.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

91

256

221

86,33

4261

4261

3613

84,79

Egyéb működési célra
átvett pénzeszköz

0

150

150

100,00

Háztartásoktól
felhalmozási célú átvett
pénzeszköz

0

315

315

100,00

121276

121044

60074

49,63

Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatásértékű
bevétel

Irányító szervtől kapott
támogatás
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Előző évi maradvány

0

16

16

100,00

Bevételek összesen

125628

126042

64389

51,09

Az intézményi működési bevételből 40 ezer Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi
ellátási díj bevétel, 181 ezer Ft a Szabadság úti óvoda közüzemi díjainak továbbszámlázásából származó
bevétel.
Az államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközök között a 2 db pályázat támogatási
összege került megtervezésre, melyből „A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat
támogatása 3.613 ezer Ft összegben 2016. március 2.-án az intézmény bankszámlájára megérkezett. Az
Erdei Óvoda program 648 E Ft összegű támogatása várhatóan augusztus hónapban kerül átutalásra.
A működési célra átvett pénzeszközöknél szerepel az Alföldvíz Zrt. által adományozott 150 E Ft, mely
támogatás az intézmény által szervezett kirándulásra fordítható.
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel között realizálódott 315 ezer Ft, mely összeg az intézmény által
megrendezett óvoda vacsora bevételéből képződött, melyet a Kistérségi Óvoda udvari játékok vásárlására
fordított.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.
Városi Egészségügyi Intézmény
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

71151

71726

30540

42,58

Munkaadót terhelő
járulékok

19330

19485

8529

43,77

Dologi kiadás

76669

92858

43458

46,80

167150

184069

82527

44,83

0

5615

399

7,11

167150

189684

82926

43,72

Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat alatt
teljesültek. Ez azzal magyarázható, hogy a személyi változások hatására kevesebb volt a bérkiáramlás.
Intézményvezető váltás történt, továbbá a gyógytornász és védőnő táppénzes állománya miatt nem
jelentkezett bérkifizetés. A jubileumi jutalom kifizetésére a harmadik negyedévben kerül sor, továbbá a
kereset kiegészítés összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra.
A dologi kiadások teljesülése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadásokon belül vásárolt
közszolgáltatásoknál, mely a vállalkozó orvosok díjazására szolgál, közel 30 millió forint került kifizetésre,
mely a rendelkezésre álló keret 46 %-a.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök – informatikai eszközök, mosógép és a védőnői feladatok
ellátásához hallásvizsgáló készülék - beszerzése történt.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatásértékű
bevétel

7767

7767

6304

81,16

157383

157383

80290

51,02

0

20415

20415

100,00

2000

4119

856

20,78

167150

189684

107865

56,87

Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

A betervezett intézményi működési bevételből 6,3 millió Ft realizálódott, mely összegből 3,1 millió Ft a
vállalkozó orvos által megtérített összeg.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Az előző évi maradvány a feladatellátás finanszírozásához biztosított támogatásból képződött, mely a
működési és beruházási kiadások forrásául szolgál.
Irányító szervtől kapott támogatás a vizsgált időszakban 20,78 %-on teljesült, mely a labor kiegészítő
támogatásának és a 2016. évi bérkompenzációnak az időarányos részét foglalja magába.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

268024

296847

163835

55,19

70692

81883

44373

54,19

Dologi kiadás

269391

130945

138446

48,61

Működési kiadások
összesen

610224

648120

339154

52,33

0

4132

4125

99,87

610224

652252

343279

52,63

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok

Beruházás
Kiadások
mindösszesen

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az időarányoshoz viszonyítva 5%
-os mértékű túllépést mutatnak, mely a szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, kompenzáció 1-6
havi előirányzatosításának torzításából, valamint a munkaszüneti napra járó bérkifizetések első féléves
magas napjainak a számából adódik. Valójában, ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból
és a teljesítésből is, akkor a személyi juttatás és járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt
mutat az első félévben.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy az idős
otthoni térítési díj bevétele 100%-os fizetőképesség mellett került megtervezésre, hozzáigazítva a kiadásokat
is. A bevételek alacsonyabb fizetőképességgel kerültek teljesülésre az első félévben, így a kiadásokra
tervezett előirányzatok is alacsonyabb összegben kerültek kifizetésre ezeken a kormányzati funkciókon, mely
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nem jelenti az ellátás színvonalának csökkenését.
A beruházások között 4.125 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Ez magában foglalja a
Foglalkoztatási Hivatal által támogatott eszközbeszerzéseket, melynek összeg 1.884 ezer Ft (kerékpár,
takarító kocsi, porszívó, mosó-szárítógép, takarítógép, vasaló), 690 ezer Ft-ba került a Család és
Gyermekjóléti Központ kialakításához biztosított állami támogatás felhasználásából vásárolt laptop és
számítógépek, szekrény, kerékpár beszerzés, valamint a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó
intézményi beszerzésék jelennek meg ezen összegben. Fontos kiemelni az Őszi Napsugár Idősek
Otthonában történt gázbojler beszerzést, mely jelentős kiadást - 512 E Ft - jelentett az intézménynek,
azonban a 42 fős intézmény számára a meleg víz biztosítására nincs más lehetőség. A korábbi gázbojler 11
év használatot követően kilyukadt, megjavítani nem lehetett, így szükségessé vált az új beszerzése. A
feladat ellátásához kapcsolódó feladatalapú finanszírozás és a térítési díjak bevétele várhatóan elegendő
forrása lesz ennek az összegnek a kigazdálkodására az év végéig, mivel költségvetésünkben erre a
beszerzésre nem került megtervezésre összeg az előirányzatok között.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

243454

243454

109583

45,01

Támogatás értékű
működési bevétel

0

15204

14904

98,03

Előző évi maradvány

0

1370

1370

99,97

Irányító szervtől kapott
támogatás

366770

392224

222685

56,78

Bevételek összesen

610224

652252

348542

53,44

Intézményi működési
bevételek

Az intézmény működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az első
félévben. Az idős otthoni térítési díjak a fentiekben leírtak szerint teljesültek, mely bevétel kieséssel együtt a
kiadások is alacsonyabb szinten kerültek kifizetésre, így a bevétel kiesés nem igényel az idősotthoni ellátás
területén plusz forrás bevonását. Az intézmény 2016. évre tervezett bevételeiből a kintlévőség 2.155 E Ft,
melyből 1.039 E Ft a Bethlen Gábor Szakképző Iskolának biztosított étkezési szolgáltatás térítési díjának
elmaradásából adódik. Az intézmény folyamatosan kapcsolatot tart az iskolával (fizetési felszólítás, telefonos
egyeztetés), a hátralék megfizetése érdekében az iskola megteszi a szükséges lépéseket, a második
félévben várhatóan valamennyi kiállított számla kifizetése meg fog történni.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg egy ellátottunk 300 E Ft összegű felajánlása az
Őszikék Idősek Otthonában, melyből 10 db, az idősek számára kényelmes fotel került beszerzésre az
intézményi egységbe. Ezen túl 14.904 E Ft összeg a Foglalkoztatási Hivatal által biztosított
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely a közfoglalkoztatottak bérének és a fent részletezett tárgyi
eszköz beszerzésének forrása.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos felett teljesült, melynek oka egyrészt a béreknél
részletezett tételek kifizetésének hatása, valamint az intézmény sajátosságából adódó, étkeztetéshez
kapcsolódó „szezonalitás” (gyermekétkeztetés, nyári táboroztatás, szünidei étkeztetés). Az irányítószervtől
kapott támogatás a „torzító” tételekkel történő korrekció után közel a tervezett szinten alakul, tehát a jelenleg
tapasztalható túlfinanszírozottság az év végéig rendeződni fog.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2016. augusztus 16.) az önkormányzat főszámláján 292 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés feltételeinek megteremtése mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését,
valamint a TOP-os és egyéb pályázatok benyújtásához szükséges tervek és megalapozó dokumentumok
finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2016. december 31-én. Ezek közül néhány:
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2016. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016. első
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Petrikó Attila Gábor a Humán Regiszter Bt. képviselője kezdeményezte a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet
feladat-ellátási szerződésének módosítását a helyettesítő orvos személyének változása miatt:
Dr. Varga Edit Brigitta háziorvos helyett Dr. Katona Piroska saját rendelési idejében, saját rendelőjében látná
el a körzet helyettesítését.
Dr. Petrikó Attila Gábor háziorvos kérelmében jelezte, hogy az általa helyettesítéssel ellátott 7. számú körzet
vonatkozásában is kezdeményezte a szerződés módosítását a Városi Egészségügyi Intézménynél. Dr. Katona
Piroska szintén kezdeményezte az általa helyettesítéssel ellátott 4. számú körzetre tekintettel a szerződés
módosítását, ahol dr. Petrikó Attila Gábor látná el a helyettesítést.
Dr. Petrikó Attila Gábor háziorvos jelezte továbbá, hogy Dr. Katona Piroska háziorvossal a szükséges bejelentéseket
a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (ÁNTSZ) felé megtették.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése
alapján a rendelési dőre valamint a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. A
személyi változások miatt szükséges a szerződés módosítása, mely módosítást a határozati javaslat tartalmazza.
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
"6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének 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 HUMÁN REGISZTER BT kérelmének helyt adva, a
2012. október 15. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához a helyettesítő orvos személyének
változása okán hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2016. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. , képviseli:
Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészről a HUMÁN REGISZTER BT (képviseli. Dr. Petrikó Attila Gáborsz.: Nagyszalonta, 1968. november
18., an.: Tóth Mária), mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. október 15. napján 5. évre szóló határozott időtartamú szerződést kötöttek terület-ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvos személyében változás történt,
ezért a szerződés 2.2.4. pontja az alábbiakra módosul:
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1. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Katona Piroska

A felek által Gyomaendrődön 2012. október 15. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
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. augusztus 31. ……
…………………………….
HUMÁN REGISZTER BT
Dr. Petrikó Attila Gábor
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Varga Edit Brigitta a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa 2016. július 5. napján arról tájékoztatta
Önkormányzatunkat, hogy családi okok miatt háziorvosi tevékenységét 2016. szeptember 1. napjától nem tudja
ellátni, ezért kéri a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Képviselő-testülettől.
A Képviselő-testület 2016. júliusi rendkívüli ülésén tárgyalta Dr. Varga Edit Brigitta háziorvos bejelentését és az
alábbiakban döntött a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet további működtetésével kapcsolatban:
hozzájárult a feladat-ellátási szerződés módosításához – 2016. szeptember hónapban a helyettesítést
ellátó orvosok: Dr. Petrikó Attila Gábor és Dr. Schóber Ottó háziorvosok.
hozzájárult a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2016.
szeptember 30. napjával.
megbízta a Városi Egészségügyi Intézményt a körzet átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésével,
valamint 2016. október 1. napjától a körzet működtetésével.
A testületi ülést követően a hivatal aláírásra előkészítette a szerződésmódosításokat, azonban a szerződések
aláírására nem került sor, mivel Dr. Varga Edit Brigitta az alábbi új fejleményekről tájékoztatta önkormányzatunkat:
„Köszönöm szépen eddigi szíves segítségét, mind Önnek, mind a Képviselő testületnek. A gyomaendrődi 8-as
számú körzet helyettesítésével kapcsolatban pozitív fejleményekről tudok beszámolni.
Jelentkezett nálam Dr. Magyar Hajnalka, hogy vállalja a 8-as körzet háziorvosi feladatainak ellátását helyettesítés
formájában 2016.11.01-től, mint a Premium Med alkalmazottja, napi 4 óra rendelési idővel, és amennyiben az
Önkormányzat feladat ellátási szerződést köt vele, a praxisjogot is átvállalja 2017.01.01-től.
Így kérném szíves hozzájárulásukat az alábbiakhoz:
- a Premium Med Kft-vel kötött feladat ellátási szerződést közös megegyezéssel 2016.12.31-el szüntessük meg.
- Dr. Magyar Hajnalka 2016.11.01-től dolgozhasson a 8-as körzetben, mint helyettes orvos.
- illetve ha bármi egyéb intézni való van, abban kérném szíves segítségüket.
Szeptemberi helyettes orvosok: dr Schóber Ottó és dr. Petrikó Attila, ahogy eddig is jeleztük.
Októberben elvállata a helyettesítést ilyen formában is dr. Petrikó Attila, majd november, decemberben
helyettesítene dr. Magyar Hajnalka.
Ezen hónapok alatt az összes felmerülő költséget - rezsi, körzeti nővéri munkabér, helyettes orvosi munkabér,
eszközök, informatikai rendszer költségei stb.- ahogy korábban is a Premium Med Kft. feladata.”
Az új információk alapján önkormányzatunknak a szakmai jogszabályok alapján az alábbi intézkedéseket kell
megtennie, ahhoz, hogy a körzet működtetése folyamatos legyen:
Jelen előterjesztés tárgyalásakor az alábbi döntéseket kell meghoznia a testületnek:
a júliusi rendkívüli ülésen hozott döntések visszavonása: 2016. december 31. napjáig a jelenleg érvényes
feladat-ellátási szerződés alapján Dr. Varga Edit Brigitta biztosítja a körzet működtetését helyettesítés
formájában, 2017. január 1. napjától Dr. Magyar Hajnalka a praxisjog jogosultjaként – a szükséges eljárás
lefolytatása után – látja el a körzet orvosi tevékenységet. Így nem szükséges a Városi Egészségügyi
Intézmény megbízása az orvosi körzet működtetésére. Vissza kell vonni mind a feladat-ellátási szerződés
módosítását, mind a megszüntetését tartalmazó testületi döntést, hiszen azok tartalma is változik az új
tények ismeretében.
a feladat-ellátási szerződés módosítása a helyettesítő orvosok személyének változása miatt
a feladat-ellátási szerződés megszüntetése közös megegyezéssel 2016. december 31. napjával.
A körzet folyamatos, zökkenőmentes működtetése érdekében a Képviselő-testületnek az alábbi döntéseket kell
meghoznia a következő testületi üléseken:
Dr. Magyar Hajnalka írásban benyújtott kezdeményezését követően a praxisjog engedélyezésére jogosult
egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően előszerződést kell kötnie a
háziorvossal,
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a praxisjog megszerzését követően kerülhet sor a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Fent leírtak miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a
határozati javaslatok szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"2016. július 20-i testületi döntések visszavonása"
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 visszavonja a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet
további működtetésével kapcsolatban 2016. július 20. rendkívüli ülésén hozott alábbi döntéseit:
357/2016. (VII. 20.) Gye. Kt. határozat,
358/2016. (VII. 20.) Gye. Kt. határozat,
360/2016. (VII. 20.) Gye. Kt. határozat,
361/2016. (VII. 20.) Gye. Kt. határozat.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 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 Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság képviseletében eljáró dr. Varga Edit Brigitta háziorvos kérelmének helyt adva, a 2013.
június 3. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához a helyettesítő orvosok személyében bekövetkezett
változás miatt hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére:
Feladat-ellátási szerződés
2016. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviselő: Toldi Balázs polgármester, székhely. 5500
Gyomaendrőd, Selyem u. 124., adószám: 15725527-20-4), mint Megbízó
másrészt Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba,
Szabolcs u. 41., cégjegyzékszáma 04-09-012158, képviselő, személyes közreműködő: dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos) továbbiakban Megbízott
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2013. július 3. napján határozott idejű szerződést – 2013. 08. 01. napjától 2018. július 31. napjáig - kötöttek
terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Dr. Varga Edit Brigitta háziorvos jelezte, hogy a
körzet helyettesítését 2016. szeptember hónapban Dr. Petrikó Attila Gábor és Dr. Schóber Ottó, 2016. október
hónapban Dr. Petrikó Attila Gábor, 2016. november 1. napjától december 31. napjáig Dr. Magyar Hajnalka
háziorvosok látják el. A helyettesítő orvos személyében bekövetkezett változás miatt a szerződés 5. 3. pontja 2016.
szeptember 1. napjával az alábbiakra módosul:
Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
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orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
Helyettesítő orvos neve:

Helyettesítés időtartama

Dr. Petrikó Attila Gábor
Dr. Schóber Ottó
Dr. Petrikó Attila Gábor

2016. szeptember 1. – 2016. szeptember 30.

Dr. Magyar Hajnalka

2016. november 1. – 2016. december 31.

2016. október 1. – 2016. október 31.

A felek által Gyomaendrődön 2013. július 3. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
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. augusztus 31.
…………………………….
….…..………………………………..
Dr. Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Kft
Önkormányzata
Dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos

Ellenjegyezte: ……………………….
Dr. Uhrin Anna
jegyző

Gyomaendrőd Város
Toldi Balázs
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének megszüntetése"
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 Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság képviseletében eljáró dr. Varga Edit Brigitta háziorvos kérelmének helyt adva, a 2013.
június 3. napján kötött terület-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2016. december
31. napjával hozzájárul. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megszüntető okirat
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére:
8. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés
megszüntető okirata
tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviselő: Toldi Balázs polgármester, székhely. 5500
Gyomaendrőd, Selyem u. 124., adószám: 15725527-20-4), mint Megbízó
másrészt Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba,
Szabolcs u. 41., cégjegyzékszáma 04-09-012158, képviselő, személyes közreműködő: dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos) továbbiakban Megbízott
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között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy 2013. június 3. napján a gyomaendrődi 8. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási
kötelezettséggel történő működtetésére 2013. augusztus 1. napjával hatályba lépő feladat-ellátási szerződést
kötöttek 5 év határozott időtartamra.
2. Felek rögzítik, hogy a Megbízott kezdeményezte a feladat-ellátási szerződés megszüntetését, tekintettel arra,
hogy Megbízott 2016. szeptember 1. napjától magánéleti okokból nem tud háziorvosi tevékenységet ellátni a 8.
számú felnőtt háziorvosi körzetben.
3. A 2. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött feladat-ellátási szerződést
közös megegyezéssel 2016. december 31. napjával megszüntetik.
4. Felek rögzítik 2016. szeptember 1. napjától 2016. december 31. napjáig a körzet működtetéséről Megbízott
gondoskodik a feladat-ellátási szerződésnek megfelelően.
4. Felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnésének időpontjában egymással szemben semminemű követelésük
nincs, és a köztük fennállt szerződés alapján a későbbekben sem támasztanak egymással szemben követelést.
5. Jelen szerződés megszüntetésére Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2016. (VIII. 31.)
Gye. Kt. határozatában foglaltak szerint kerül sor.
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 2 számozott oldalt tartalmaz.

Gyomaendrőd, 2016. ………….
2016. ………….

Gyomaendrőd,

……………………….……………..
……….……………….……………..
Dr. Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Önkormányzata
Dr. Varga Edit Brigitta
Balázs
képviselő
polgármester

Gyomaendrőd Város
Toldi

Gyomaendrőd, 2016. ………….
………….……………………
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Ellenjegyezte: ……………………….
Dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Lemák György a Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetője írásban kezdeményezte az alapító okirat
módosítását, tekintettel arra, hogy az intézmény feladatköre kiegészült a 3. és 4. számú fogorvosi körzet
működtetésével, valamint 2016. szeptember 1. napjával bővülni fog a Dévaványai járóbeteg szakellátással
(belgyógyászat, bőrgyógyászat, szemészet) is. A képviselő-testület 253/2016. (V. 26.) Gye. kt. határozatával úgy
döntött, hogy támogatja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy Dévaványán telephelyet létesítsen az említett
három szakrendelés ellátására.
A feladatkör bővülése miatt az alapító okirat több pontjának módosítása szükséges, mely módosításokat az 1.
számú határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1184-

/2016.

Módosító okirat

A Városi Egészségügyi Intézmény a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. 04. 28.
napján kiadott, VI. 1184-10/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – a
/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1.

8
9

Az alapító okirat 1. alcím 1.2.2. pontjában a táblázat az alábbi 8. és 9. sorral egészül ki:
Fogorvosi alapellátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
Járóbeteg szakellátás
5510 Dévaványa, Sport utca 5.

2.
Az alapító okirat 4. alcím 4.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.1. Szakorvosi járóbeteg-ellátása beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg
jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá
fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
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Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. - Liget Fürdő
Reumatológia
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tüdőgondozó
5510 Dévaványa, Sport utca 5.
Belgyógyászat
Bőrgyógyászat
Szemészet”
3.
Az alapító okirat 4. alcím 4.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.2. Általános járóbeteg ellátás
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Háziorvosi rendelő
Fogorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30. – Fogorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca. 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. – Háziorvosi rendelő
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet”
4.

Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 072111
Háziorvosi alapellátás
2 072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
3 072210
Járóbetegek gyógyító szakellátása
4 072230
Járóbetegek gyógyító gondozása
5 072311
Fogorvosi alapellátás
6 072420
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
7 072430
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
8 072450
Fizikoterápiás szolgáltatás
9 074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
10 074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. 02. 25.
napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Városi Egészségügyi Intézmény 2016. augusztus 31. napján kelt,
………………….……………….. napjától alkalmazandó VI. 1184/2016. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2016. augusztus 31.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI. 1184-

/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városi Egészségügyi Intézmény alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv
megnevezése: Városi Egészségügyi Intézmény
A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
Járóbeteg Szakellátás
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Reumatológiai Szakellátás, Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Liget Fürdő
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Háziorvosi alapellátás
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
Háziorvosi alapellátás
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
Fogorvosi alapellátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
Járóbeteg szakellátás
5510 Dévaványa, Sport utca 5.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986. 12. 15.
3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányító szervének
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4.

4.1.
4.2.
1

A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata: Szakorvosi járóbeteg-ellátás
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
862200
Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Szakorvosi járóbeteg-ellátása beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg
jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá
fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
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Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. - Liget Fürdő
Reumatológia
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tüdőgondozó
5510 Dévaványa, Sport utca 5.
Belgyógyászat
Bőrgyógyászat
Szemészet
4.3.2. Általános járóbeteg ellátás
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Háziorvosi rendelő
Fogorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30. – Fogorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca. 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. – Háziorvosi rendelő
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
4.3.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést.
¨
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
¨
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna
¨
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat
¨
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 072111
Háziorvosi alapellátás
2 072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
3 072210
Járóbetegek gyógyító szakellátása
4 072230
Járóbetegek gyógyító gondozása
5 072311
Fogorvosi alapellátás
6 072420
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
7 072430
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
8 072450
Fizikoterápiás szolgáltatás
9 074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
10 074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás

4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosiés fogorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahangdiagnosztika, fizioterápia-gyógytorna
5.
A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közintézet élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján.
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5.2.
1

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

6.
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. 02. 25.
napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Városi Egészségügyi Intézmény 2016. augusztus 31. napján kelt,
………………….……………….. napjától alkalmazandó VI. 1184- /2016. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………
P.H.
Magyar Államkincstár
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Benéné Szerető Hajnalka a Kállai Ferenc Kulturális központ intézményvezetője az alapító okirat módosítását kérte
az önkormányzattól, mint az intézmény fenntartójától:
Az intézményvezető további kormányzati funkciókódok rögzítését tartja szükségesnek az alapító okiratban. Az általa
javasolt funkciókódok az önkormányzat által meghatározott intézményi alaptevékenységhez kapcsolódnak, egy-egy
elvégzett feladathoz kapcsolódó bevételek és költségek pontosabb könyvelését teszik lehetővé. Intézményvezető
asszony által javasolt kormányzati funkciókódok az alábbiak:
081045
082093
082094
084070

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086020

Az alapító okiratban a vonatkozó pénzügyi jogszabályok alapján rögzíthetők a fenti kormányzati funkciókódok.
Javaslom a Képviselő-testület számára az alapító okirat kiegészítését az intézményvezető által javasolt kormányzati
funkciókódokkal.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján a Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 782-

/2016.

Módosító okirat

A Kállai Ferenc Kulturális Központ a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. február 25.
napján kiadott, VI. 782-4/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján - a ……./2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2
081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
3
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
4
082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
5
082092
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
6
082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
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7
8

082094
083030
084070

9
10
11

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Egyéb kiadói tevékenység
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás

086020
086090

Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2015. március 26. napján kelt, VI. 1779-3/2015. számú alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. augusztus 31. napján kelt,
………………….. napjától alkalmazandó VI. 782- /2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2016. augusztus 31.

PH
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI. 782-

/2016

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1
2
3
2.1.
3.1.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv
megnevezése: Kállai Ferenc Kulturális Központ
A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Körös Látogatóközpont
5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény
5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
Szent László Kiállító és Rendezvénytér
5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. március 1.
3.
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
A költségvetési szerv irányító szervének
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3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4.
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76-78. §-ok alapján közművelődési feladatokat ellátó költségvetési
szerv.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése:
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.2. Kiadói tevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.3. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.4. Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.5. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Körös Látogatóközpont 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény 5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
Szent László Kiállító és Rendezvénytér 5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2 081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
3 082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
4 082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
5 082092
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
6 082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
7 082094
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
8 083030
Egyéb kiadói tevékenység
084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
9
fejlesztése, működtetése
10 086020
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
11 086090
Egyéb szabadidős szolgáltatás
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe
5.
A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el
kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város
Polgármestere gyakorolja.
5.2.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6.
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2015. március 26. napján kelt, VI. 1779-3/2015. számú alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
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alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. augusztus 31. napján kelt,
………………………. napjától alkalmazandó VI. 782/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………

P.H.
Magyar Államkincstár

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kállai Ferenc Kulturális Központtal kapcsolatos döntések
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. február 1-jén létrejött Kállai Ferenc Kulturális Központtal kapcsolatban több fenntartói döntés meghozatala
szükséges:
1. Benéné Szerető Hajnalka a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézmény vezetője benyújtotta az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése értelmében: „A költségvetési szerv
szervezetét, feladati ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.
A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy
a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni."
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §
(5) bekezdése értelmében az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn
az e törvényben foglaltak alapján jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a rendelkezik a
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzat tartalmáról.
Az intézmény vezetője a jogszabályi előírások alapján benyújtotta a Tisztelt Képviselő-testületnek jóváhagyásra a
Kállai Ferenc Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az
SZMSZ alapító okiratra történő hivatkozásában jelölt kipontozott rész az augusztusi ülésre előterjesztett alapító
okirat módosítását követően kerül megjelölésre.
2. A Képviselő-testület döntései értelmében történt intézményi átszervezés eredményeként a KözművelődésiKözgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2016. január 31-el megszűnt, és létrejött a Szent Antal Népház, valamint a
Kállai Ferenc Kulturális Központ.
A létrejött intézmények esetében szükséges meghatározni azon beszámolási szempontokat, mely alapján az
intézmény vezetője a jövőben elkészíti a beszámolóját. A beszámolási szempontokat az alábbiak szerint javasoljuk
meghatározni:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatások
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként kerüljön bemutatásra az ellátott feladatok, szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybe vevők számának alakulása az előző évekhez viszonyítva:
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Körös Látogatóközpont
Erzsébet ligeti Kilátó és Lombkoronasétány
Szent László Rendezvénytér – Vízi Színpad
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
Az adott évben megvalósult fejlesztések
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
Az adott évben benyújtott pályázatok
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntéseinek meghozatalára.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata"
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-testülete jóváhagyja a Kállai Ferenc Kulturális Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint:
KÁLLAI FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Szervezeti és Működési Szabályzata

Készítette: Benéné Szerető Hajnalka, intézményvezető
2016.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Kállai Ferenc Kulturális Központ
- továbbiakban KFKK - adatait és szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az
intézmény működési szabályait.
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat - és hatásköri, szervezeti és
működési előírásokat az SZMSZ -ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézményvezetőre, közalkalmazottaira és az intézménnyel munkaviszonyt
létesítőkre, valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre, a használókra.
2. Az intézmény legfontosabb adatai
2.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége:
KÁLLAI FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT
Az intézmény székhelye, címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Levelezési címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Telefon/ fax száma: 66/ 283-524
e-mail címe: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
2.2. Telephelyei:
2.2.1. Körös Látogatóközpont, Címe: 5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 6.
e-mail címe: koroslatogato@gmail.com
2.2.2. Erzsébet ligeti Kilátó és Lombkoronasétány 5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
2.2.3. Szent László Rendezvénytér – Vízi Színpad 5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
2.3. Az alapítás éve: 2016. február 1.
2.3.1. A Kállai Ferenc Kulturális Központ jogelőd intézményei voltak:
·
Katona József Művelődési Központ
·
Közművelődési és Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
2.4. Alapító Okirat
2.4.1. Okirat száma: VI…………/2016
2.4.2. A legutolsó kelte: …………………
2.4.3. Képviselő-testületi határozatok
Az alapító okiratot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a………………………………. Gye.
Kt. határozattal elfogadta.
2.5. Törzskönyvi azonosító adatai:
Törzskönyvi azonosító szám:
Adószám:15767161 -2-04
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KSH statisztikai számjel:
2.6. Az alapítói és fenntartói jog gyakorlója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2.7. A fenntartó székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
2.8. Az irányító szerv neve és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.9. A költségvetési szerv besorolási adatai: közszolgáltató, közintézmény
Szervtípus: részben önálló, önkormányzati költségvetési szerv
Szektor helyi önkormányzati költségvetési szerv
3. Illetékességi és működési területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.
4. Ellátandó tevékenysége:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 7678. §-ok alapján a közművelődési feladatok ellátása.
Ellátandó alaptevékenysége:
A KSH által kiadott TEÁOR 2008-ban meghatározott besorolás: 93.29
Szakágazat száma: 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti szakfeladatai:
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása
082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
083030
Egyéb kiadói tevékenység
086090
Egyéb szabadidős szolgáltatás
081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
086020
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Az alaptevékenység ellátásának bevételi forrásai:
- a fenntartó által nyújtott finanszírozás;
- a saját működési bevétel;
- a szakmai működésre átvett pályázati pénzeszközök;
- egyéb támogatási formák.
Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292 /2009 (XII.19) Kormányrendelet
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.
29.) NGM rendelet
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet
- Gyomaendrőd Város Közművelődési koncepciója 2016-2020, valamint a 271/2015. (X. 20.) Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat
5. Ellátandó vállalkozási tevékenysége: nem folytat vállalkozási tevékenységet
6. Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: A magasabb vezető megbízásáról nyilvános pályázat alapján a
Képviselő-testület dönt. A megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól. A munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya
alapvetően közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény az irányadó.
8. Gazdálkodási jogköre: Részbenönállóan működő költségvetési szerv.
A pénzügyi-gazdasági feladatokat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A munkamegosztás, a
felelősségvállalás rendjét a munkamegosztási megállapodásban kell rögzíteni.
46

9. A kötelezettségvállalás rendje: Az intézmény nevében kötelezettségvállalási jogkörrel az igazgató rendelkezik a
gazdasági-pénzügyi egységvezető ellenjegyzésével.
10. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és
ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti
bérbeadására.
A tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos képviselőtestületi rendelet szerint kell eljárni.
11. Az intézmény bélyegzői és aláírási rendje:
11.1. A bélyegzők leírása:
1.
KÁLLAI FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT –
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9.
feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével.
2.
KÁLLAI FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
Adószám: 1 5767161-2-04
a.
1.
feliratú téglalap alakú fejbélyegző
3.
KÁLLAI FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
Adószám: 1 5767161-2-04
2.
feliratú téglalap alakú fejbélyegző
12. 1. Az intézmény hivatalos aláírása:
Kötelezettségvállalás esetén: az intézmény körbélyegzője, az intézményigazgató és a gazdasági egység vezető
együttes aláírása érvényes.
Az igazgató távollétében az igazgató által írásban meghatalmazott szakalkalmazott aláírása érvényes.
Minden más esetben: az intézmény körbélyegzőjének lenyomata és az igazgató aláírása érvényes. Az igazgató
távollétében az igazgató által írásban meghatalmazott szakalkalmazott aláírása érvényes.
II. AZ INTÉZMÉNYSZERVEZETE
Az intézmény szervezeti felépítése
A KFKK telephelyek szerinti egységekre tagolódó intézmény, melynek szervezeti egységei a feltételek
megteremtésével, folyamatosan épülnek ki.
A fenti körülmények figyelembe vételével, illetve a helyi adottságoknak megfelelően intézményünkben az alábbi
egységek határozhatók meg:
1.
Intézményi központ
2.
Körös Látogatóközpont
3.
Erzsébet Ligeti Kilátó és Lombkorona sétány
4.
Szent László Rendezvénytér, vízi színpad
Az intézmény feladatainak ellátása a KFKK munkatársainak szoros együttműködésén alapul. Az intézményben
dolgozó szakemberek önállóan dolgoznak a munkaterületükön. Egy-egy operatív feladat megoldására vagy komplex
szakmai program elvégzésére (alkalmanként külső szakértőkkel is kiegészítve) időszakos munkacsoport jöhet létre.
Szervezeti ábra:
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Vezetői feladatokat: az igazgató látja el.
Az intézmény szakmai alapfeladatait a közművelődési, turisztikai szakemberek, programszervezők, illetve az
üzemeltetéssel – szervezéssel, ügyintézéssel kapcsolatos feladatait a különböző foglalkozású üzemeltetési
alkalmazottak látják el.
Egyéb, külső munkavállalókkal megbízásos jogviszony létesítése / szakkör, - tanfolyam, - csoportvezetők, más
munkavállalók / kizárólag az intézmény igazgatójának jogkörébe tartozik.

III. AZ INTÉZMÉNY, AZ IGAZGATÓ ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓK FELADATAI
1. Az intézmény feladatai
A Kállai Ferenc Kulturális Központ a Gyomaendrőd Város Közművelődési koncepciója 2016-2020, valamint a
271/2015. (X. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat, valamint az
Alapító Okiratban foglaltak alapján végzi feladatait.
Az intézmény feladatai részletezve a következők:
1.1. A közösségi művelődés megerősítése
- Kohézió, közbizalom, nyitottság, részvétel
A társadalmi kohézió erősítése, a közbizalom szintjének és a nyitottság mértékének fejlesztése, az emberek
társadalmi-gazdasági részvételének fokozása.
- Tudás, kreativitás és kompetencia
Az emberek ismereteinek, tudásának bővítése, tehetségük kibontásának és kiteljesítésének támogatása, egyéni és
közösségi kompetenciáik, továbbá a változásokhoz való alkalmazkodó képességük fejlesztése, a közösségi
szerepvállalásra való képessé válásuk segítése.
- Hagyomány, értékek, normák és modernitás
A hagyományok (szokások) megismerésének és megértésének, megtartásának, alkalmazásának, továbbadásának
és megújításának támogatása, a művészeti, szellemi-tudományos és környezeti értékek és ismeretek terjesztése, a
megértésük és befogadásának elősegítése.
- Kikapcsolódás, szórakozás, rekreáció
A kikapcsolódás, a szórakozás, a rekreáció feltételeinek, lehetőségeinek megteremtése, bővítése.
- Ifjúságfejlesztés
Az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, fejlesztése, ahhoz való hozzájárulás, hogy a fiatalok motorjai, aktív
erőforrásai legyenek a társadalmi és gazdasági fejlődésnek.
- Intézmény- és szolgáltatásrendszer
A közösségi művelődés intézményrendszerének szakmai-módszertani fejlesztése és mindenki számára való
elérhetőségének biztosítása.
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1.2. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, tanfolyamok, szakkörök az élethosszig tartó,
életminőséget és életesélyt javító képzések kialakítása, szakmai, működési feltételeinek gondozása
- Tanfolyamok, képzések, fórumok, szervezése.
- Iskolarendszeren kívüli nem szakmai és szakmai képzés, hátrányos helyzetűek (megváltozott munkaképességűek,
fiatal pályakezdők, álláskeresők) képzésének megfelelő feltételrendszer kialakítása, kiemelt figyelemmel a
kompetenciákat, kreativitást fejlesztő, a város kézműves hagyományait is őrző szakterületekre.
- A mentális és környezeti kultúrát és önismeretet fejlesztő képzések, közösségi alkalmak szervezése,
népszerűsítése.
- Iskolai oktatást kiegészítő, non-formális és informális képzések, tanfolyamok, fórumok szervezése és
népszerűsítése.
- Felnőttképzési együttműködések kialakítása a városban, illetve a térségben működő képzőhelyekkel.
Felnőttképzési szolgáltatások nyújtása.
- A speciális helyzetben élők gondjaihoz igazodó ismeretek, önsegítő, öntevékeny lehetőségek megteremtése,
művelődő közösségeinek szervezése.
- Aktuális kérdésekről szabadegyetemek, akadémiák, szellemi és vitafórumok szervezése.
1.3. A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása
- A városban élő, innen elszármazott, kiemelkedő tudományos, művészeti, közösségi és más értékeket létrehozó
kortársak megismertetéséhez fórumok, rendezvények szervezése.
- A nagy hagyományokkal rendelkező közösségek, valamint a város közeli és távolabbi múltjában kiemelkedő
szerepet vállalt, betöltött művészek, tudósok, szakemberek, közéleti szereplők, megismertetésére közösségi
alkalmak teremtése, szervezése.
- A város, az egyes városrészek, illetve a térség múltjának, történetének, hagyományainak, környezeti értékeinek
megismertetése a gyermekekkel és a fiatalokkal, a lokálpatriotizmus erősítése. Ennek érdekében programok,
versenyek, vetélkedők szervezése.
- Helyi vonatkozású évfordulók, események alkalmából ünnepi programok szervezése.
1.4. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
- A magyar nemzeti kultúra hagyományos értékeinek folyamatos bemutatása, megismertetése – különösen a fiatal
generáció körében - kiemelt feladata az intézménynek. Ennek érdekében ünnepi alkalmakat, versenyeket,
kiállításokat, vetélkedőket, bemutatókat, műsoros rendezvényeket, találkozókat, fesztiválokat szervez. Szakmai,
működési segítséget nyújt a hagyományőrző, művészeti közösségeknek.
- A határainkon túl, kisebbségben élő magyarok hagyományainak, mai kultúrájának megismertetése, a kapcsolatok
építése közös ünnepi alkalmakkal, találkozókkal.
- Gyomaendrőd, illetve a térségben élő kisebbségek szervezeteivel együttműködve rendezvények, szervezése
hagyományaik, ünnepeik és mai kulturális értékeik megismertetése érdekében.
- Az egyetemes kultúra világából elsősorban az évfordulókhoz, jeles városi eseményekhez kapcsolódó programok
szervezése.
1.5. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása a helyi
társadalom életminősége szempontjából az egyik legfontosabb feladat.
- Szakmai segítségnyújtás az amatőr művészeti közösségek létrehozásához, működtetéséhez. Működési feltételek
kialakítása, folyamatos biztosítása az intézmény lehetőségeinek és feltételeinek figyelembe vételével.
- Városi amatőr művészeti adatbank létrehozása, folyamatos gyarapítása, gondozása, hozzáférhetővé tétele a
szélesebb közönség számára is.
- Az amatőr művészeti közösségek számára bemutatkozási lehetőségek teremtése (ünnepek, találkozók, fesztiválok,
stb.), tevékenységük népszerűsítése.
- A népművészettel (népdal, népzene, néptánc, népi játék, kézművesség, népi iparművészet) foglalkozók
közösségeinek működéséhez biztosítja a szakmai és infrastrukturális feltételeket és igény esetén a bemutatkozási
lehetőségeket.
- Az ismeretszerző és képességfejlesztő közösségek, klubok, szakkörök, körök, civil csoportok számára szakmai és
működési segítséget nyújt.
1.6. A Gyomaendrődön élők kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése:
- A városban, illetve a térségben működő civil szervezetekkel kapcsolatépítés, munkájuk szakmai segítése,
közösségfejlesztés, velük együttműködve közös programok, rendezvények szervezése.
- A civil közösségek népszerűsítése különböző közművelődési formákkal.
- A hátrányos helyzetben élő városlakók, illetve közösségeik segítése.
- Az ifjúsági művelődési kezdeményezések, önszerveződések segítése.
- Az időskorúak közösségeinek szakmai segítése, tevékenységükhöz, összejöveteleikhez feltételek biztosítása.
- Az intézmény szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő, nem bejegyzett nyugdíjas civil társaságok részére,
meghatározott mértékű térítésmentes igénybevételi lehetőség biztosítását a Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete
146/2016. (III.31) Gye. Kt. Határozata szabályozza.
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1.7. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése:
- A testvérvárosok kultúrájának, hagyományainak megismertetése Gyomaendrődön és a mi kulturális értékeink
bemutatása a testvérvárosokban. Kapcsolódás az önkormányzat csereprogramjaihoz.
- A testvérvárosokban működő kulturális, művészeti közösségekkel, intézményekkel kapcsolatok kialakítása,
gondozása.
- Kapcsolatok építése a határainkon túli magyarság és anyaországainak kulturális intézményeivel, szervezeteivel,
civil közösségeivel egymás jobb megismerése érdekében.
1.8. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása:
- Az intézményben a város polgárainak tájékoztatásához, a közösségi együttlétekhez, a közösségek folyamatos
működéséhez, a rendezvényekhez, a kapcsolatépítéshez, illetve a kulturális, művészeti értékek létrehozásához, az
ismeretek gyarapításához, a hátrányos helyzetű emberek kulturális esélykülönbségeinek csökkentéséhez
segítségnyújtás helyszínnel, eszközökkel, szakmai információkkal, digitális kultúrával.
1.9. Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása a város lakosságának
- Kulturális és turisztikai információk, szolgáltatások nyújtása az intézmény egységeiben a város programjairól,
rendezvényeiről, szórakozási, ismeretszerzési lehetőségeiről.
- Helyi újságokhoz, tájékoztató kiadványokhoz való hozzáférés biztosítása az intézményegységekben. A
Gyomaendrődi Hírmondó, helyi lap kiadással járó feladatainak ellátása.
- Tájékozódási – információs pont kialakítása, folyamatos biztosítása a lakosság számára.
Az intézményről és a hozzá kapcsolódó közösségekről, tevékenységekről információk megjelentetése az interneten,
az országos és a helyi médiákban.
- Terem bérbeadás lakossági fórumokhoz, egyéb közösségi – kulturális célokra.

2. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai, használati, nyitvatartási rendje
2. 1. Intézményi – központ
A hrsz. szerinti helye, címe: Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Levelezési címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Feladatai:
- Gondoskodik az intézményhez tartozó helyszíneken végzett közművelődési, közösségi tevékenységek szakmai
és működési feltételeiről.
- Intézi a költségvetési gazdálkodással összefüggő teendőket, valamint a személyi munkaügyi feladatokat,
együttműködve a gazdasági egységgel.
- Intézményi szintű információs bázist, szolgáltatásokat működtet. Statisztikai összegzéseket, elemzéseket készít.
- Folyamatosan koordinálja az intézmény szakmai programjait, rendezvényeit.
- Intézményi irattárat működtet.
- Reklám és tájékoztató anyagok készítése az intézményegységek rendezvényeihez.
- Biztosítja a technikai (hang, fény, egyéb) feltételeket az intézményi egységek rendezvényeihez.
- Gondozza, szervezi az intézményi szintű rendezvényeket és pályázatokat.
- Naponta gondoskodik a postai és más küldemények eljuttatásáról, regisztrálásáról.
- Szervezi és intézi az intézmény belső és külső kommunikációját, propagandáját és kapcsolatait.
- Tervezetet készít és előkészítő folyamatokat vezet be a minőségértékelési rendszer bevezetéséhez.
2.2. Intézményi egységek, telephelyek
2.2.1.Körös Látogatóközpont
Feladata:
1. A látogatóközpont megfelelő működésének biztosítása, a kiállítás látogatóknak szakmai vezetés biztosítása.
2. A helyi lakosság kulturális igényeinek és szükségleteinek figyelembevételével közösségi programok,
rendezvények szervezése az éves munkatervben maghatározottak szerint.
3. Kiállítások, játszóházak, táborok, bemutatók, tanfolyamok, az évkör hagyományos ünnepeihez kapcsolódó
programok szervezése.
4. Közösségek létrehozásának, működésének szakmai segítése, tevékenységükhöz feltételek biztosítása. Civil
szervezetek létrehozásának, működésének segítése.
5. Tanfolyamok, ismeretterjesztő alkalmak, képzések szervezése.
6. Kulturális és turisztikai információk, szolgáltatások nyújtása a város programjairól, rendezvényeiről, szórakozási,
ismeretszerzési lehetőségeiről.
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2.2.2. Erzsébet Ligeti Kilátó és Lombkorona sétány
1. Az egységek feltételrendszerének és szakmai feladatainak megfelelő működés biztosítása.
2. Kulturális és turisztikai információk, szolgáltatások nyújtása a város programjairól, rendezvényeiről, szórakozási,
ismeretszerzési lehetőségeiről.
2.2.3. Szent László rendezvény tér – Vízi színpad
1. A vízi színpad megfelelő működésének (elsősorban nyáron) biztosítása.
2. A helyi lakosság és a városba érkező vendégek, turisták kulturális igényeinek és szükségleteinek
figyelembevételével közösségi programok, rendezvények szervezése az éves munkatervben maghatározottak
szerint. (Bemutatók, vízi mozi, igény esetén esküvők)
3. Ünnepi programok, népünnepélyek szervezése, helyszínként a programokba építés.
2.3. Nyitva tartás
2.3.1. Intézményi központ
Hétköznap: 9 – 19 óráig Ettől a programoknak megfelelően lehet eltérni.
Hétvégén és ünnepnap: Programoknak megfelelően.
Iroda: hétköznap 9 – 15 óráig
2.3.2. Körös Látogatóközpont
Január-Május és Szept.- Dec. Szerda- Szombat : 10-12,30 óráig és 13,30-16,00 óráig, illetve a
programoknak megfelelően.
Június-Augusztus:
Szerda- Szombat : 10-12,30 óráig és 13,30-17,00 óráig,
Vasárnap 10 – 12,30 óráig, illetve a programoknak megfelelően.
Látogatása előzetes bejelentés alapján is lehetséges!
2.3.3. Erzsébet Ligeti Kilátó és Lombkoronasétány
Március-Április és Október: Hétvégén:13-15 óráig
Május és Szeptember:
Hétköznap: 13-17 óráig
Hétvégén: 10-12,30 óráig és 13,30-18,00 óráig
Június-Augusztus:
Minden nap: 10-12,30 óráig és 13,30-18,00 óráig
November-Február:
Zárva.
Látogatása előzetes bejelentés alapján is lehetséges!
Szent László Rendezvény tér, Vízi színpad
Előzetes megállapodás alapján, illetve meghirdetett rendezvények esetén.
2.3.1. Az intézményi nyitva tartás megjelenítése
Az intézmény nyitva tartását jól látható helyen el kell helyezni az intézményi központban és a telephelyek
bejáratánál. Továbbá: meg kell jeleníteni a programajánlóban, valamint lehetőség szerint internetes elérhetőséget
kell biztosítani.

3. Az intézmény vezetése és a vezető feladatai
3. 1. Az intézmény igazgatója
Felelős:
- Az igazgató a jogszabályi keretek között egy személyben fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik az általa
vezetett intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátásáért, az intézmény használatába adott
önkormányzati vagyonnal való rendeltetésszerű gazdálkodásért, a jogszabályi előírások betartásáért.
- Felelős az intézmény egész tevékenységéért, vagyontárgyaiért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály és a gazdálkodási jogkör nem utal más hatáskörébe.
- Felelős a jegy- és díj megállapítási tevékenységért. E tevékenységét úgy köteles végrehajtani, hogy az
önkormányzat által az intézményre meghatározott bevételek teljesüljenek.
Feladatköre
- Megszervezi és irányítja az intézmény szakmai, gazdasági, működtetési feladatainak ellátását.
- Gondoskodik az intézmény működéséhez jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről, és szükség
esetén jóváhagyásra történő előterjesztéséről.
- Biztosítja az intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges megfelelő szakmai felkészültségű
közalkalmazottak és egyéb alkalmazottak foglalkoztatását, gondoskodik azok szakmai továbbképzéséről.
- A szakalkalmazottak helyettesítési rendjét meghatározza.
- Gondoskodik az intézmény alaptevékenységén belül a rendelkezésére bocsátott és e célra csak részben lekötött
személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásáról.
- Felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai munka színvonalát, kivizsgálja az intézmény
tevékenységével kapcsolatos panaszokat, közérdekű bejelentéseket.
- Intézkedik az általa észlelt jogellenes, vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről.
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- Ellátja az intézmény képviseletét, kapcsolatot tart a szakmai, társadalmi és érdekképviseleti szervekkel,
hatóságokkal, az együttműködő társintézményekkel.
- Gondoskodik az intézmény rendeltetésszerű használatáról, a vagyonvédelemről és vagyongazdálkodásról, a
jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek határidőre történő teljesítéséről.
Hatásköre:
- Közvetlenül irányítja az intézményben dolgozó szakemberek munkáját, elkészíti munkaköri leírásaikat.
- Gyakorolja valamennyi foglalkoztatott felett a munkáltatói jogokat, fegyelmi, valamint kártérítési jogkört.
- Aláírási és kötelezettségvállalási joggal rendelkezik.
- Az intézmény nevében kötelezettségeket vállalhat, és jogokat gyakorolhat az érvényben lévő mindenkori
jogszabályok szerint.
- Személyre szólóan értékeli, minősíti a dolgozók tevékenységét.
- Engedélyezi a dolgozók szabadságát és kiküldetését.
- Megállapítja az intézményi szolgáltatások rendezvények díjait.
- Az intézményi szabályzatokban foglaltak érvényesítése, betartatása az intézményben dolgozókkal és a
használókkal.
A helyettesítés rendje:
Az igazgató a feladatkörébe tartozó egyes jogköröket akadályoztatása esetén írásban valamely szakalkalmazottra –
kivéve a munkáltatói jogkör - átruházhatja. Az átruházott hatáskörben a megbízott teljes felelősséggel jár el.
3.2. Programszervező(k) feladatai:
Közreműködik az intézmény munkatervének, szakmai programjainak tervezésében, végrehajtásában.
Az igazgatóval együttműködve részt vesz az intézményi egységek szakmai feladatainak elemzésében,
fejlesztésében, közreműködik a felmerülő problémák megszüntetésében.
Gondozza a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat,
Részt vesz célvizsgálatokban.
Folyamatosan figyeli az új pályázatok megjelenését és kezdeményezi az azokon való részvételt. Gondozza az
intézmény pályázatait, részt vesz azok munkaprogramjának kialakításában, végrehajtásában és az elszámolásban.
Szakmai segítséget nyújtanak az egységben működő közösségek (szakkörök, körök, klubok, tanfolyamok),
civil szervezetek munkájához, továbbá segítik új közösségek, civil szervezetek létrehozását.
Folyamatosan gyűjtik a kulturális, közösségi és közéleti információkat annak érdekében, hogy megfelelő,
pontos tájékoztatást tudjanak adni a városrész lakossága, illetve az intézményhasználók számára.
Partneri, látogatói igények, szükségletek, elégedettség mérésének koordinálása.
A telephelyek szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámolnak az igazgatónak.
Gondoskodnak a telephelyen végzett munka esetén, annak rendjéről, a rendeltetésének megfelelő
használatról.
Felelős:
Az adatszolgáltatások, tervezetek, elemzések határidőre történő, pontos elkészítéséért, illetve eljuttatásáért.
A pályázatok pontos, szakszerű megírásáért és megvalósításáért, a határidők betartásáért.
Hatásköre:
Javaslatot tesz az intézmény szakmai feladatainak, minőségkultúrájának fejlesztésére, pályázatokon való
részvételre.
Az igazgató eseti megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt, illetve különböző civil és
más szakmai szervezetekben.
Az intézményi szabályzatok változtatására, új szabályzatok létrehozására a meglévők betartatására, azok
frissítésére javaslatot tesz az igazgatónak.
Intézkedik az általa észlelt jogellenes vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről.
Elősegíti az intézmény minőségbiztosításával és monitoringjával kapcsolatos teendőket.
3.3. Gazdasági ügyintéző feladatai
Szervezi és ellenőrzi a kisegítő, üzemviteli dolgozók munkáját, munkaidejük beosztását.
Közreműködik az intézmény a költségvetésének tervezésében.
Részt vesz az intézmény munkatervének és beszámolójának és más elemzéseinek elkészítésében.
Biztosítja a rendezvényekhez szükséges technikai feltételeket.
Előkészíti a különböző adatszolgáltatási kötelezettségekkel járó feladatokat,
Egyezteti az intézmény minden napi működéséhez a technikai, műszaki feladatokat.
Részt vesz célvizsgálatokban.
Elemzi és értékeli az intézményi energia, illetve erőforrások felhasználását és a rendellenességek
megszüntetése érdekében intézkedik.
Szervezi a leltározással és selejtezéssel összefüggő feladatokat
Ellátja, szervezi az éves munkatervben számára meghatározott feladatokat, rendezvényeket.
Közreműködik pályázatok írásában és megvalósításában.
Előkészíti a bérleti szerződéseket, illetve gondoskodnak a bevételek (bérleti díjak, tagdíjak, részvételi díjak,
belépődíjak) befizetéséről.
Felelős:
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Az adatszolgáltatások, tervezetek, elemzések határidőre történő, pontos elkészítéséért, illetve eljuttatásáért.
A leltározás szabályszerűségéért, a leltári nyilvántartások pontosságáért, a határidők betartásáért.
Az intézményi szabályzatok betartásáért és betartatásáért, illetve folyamatos karbantartásáért.
Az intézmény folyamatos, zökkenőmentes működéséért.

Hatásköre:
Javaslatot tesz az intézmény technikai, műszaki dolgozóit érintő személyi kérdésekben és gondoskodik a
helyettesítésekről. Személyre szólóan értékeli munkájukat.
Az igazgató eseti megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt, illetve különböző civil és
más szakmai szervezetekben.
Ellenőrzési feladatai: az üzemeltetési dolgozók munkavégzésére irányuló, illetve az éves ellenőrzési terv
szerint.
Az intézményi szabályzatok karbantartása, intézkedések azok frissítésére.
Intézkedik az általa észlelt jogellenes vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről.
4. Munkaköri leírások
Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri
leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek
megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan.
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása
esetén módosítani kell.
A munkaköri leírások előkészítéséért és aktualizálásáért az igazgató a felelős.

IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE
1. Az intézményi munka irányítását segítő fórumok:
Az intézmény vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás követelményét
figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon és együttműködik az
intézmény munkáját segítő testületekkel, szervezetekkel.
Ezek a következők:
- vezetői egyeztető
- szakalkalmazotti értekezlet
- összdolgozói értekezlet.
1. 1. vezetői egyeztető:
Az intézmény vezetője hetente, illetve szükség szerint vezetői egyeztetőt tart.
A vezetői egyeztetőn részt vesznek: igazgató és a szakmai munkatársak.
A vezetői egyeztető feladata: A szervezet működtetésével összefüggő aktuális és konkrét tennivalók áttekintése,
tájékoztatás, egyeztetés, feladatok meghatározása.
1. 2. Szakmai értekezlet:
Az igazgató havonta, illetve szükség szerint, szakalkalmazotti értekezletet tart.
Az értekezleten részt vesz az intézmény valamennyi szakalkalmazott dolgozója.
A szakalkalmazotti értekezlet feladata:
az előző hónapban történtekről igazgatói tájékoztatás és a szakalkalmazottak rövid beszámolói, önértékelése
ezen időszakban végzett munkájukról
a tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére intézkedések megfogalmazása,
a munkafegyelem értékelése,
a következő havi feladatok egyeztetése,
a javaslatok, vélemények megtárgyalása,
aktuális teendők megbeszélése.
1. 3. Összdolgozói (alkalmazotti) értekezlet:
Az intézmény igazgatója az alábbi esetekben összdolgozói értekezletet tart:
az éves munkaterv elfogadása, illetve az előző évi munka értékelése, beszámolója, minősítése
az intézményi szabályzatok - jogszabályok által előírt esetekben – módosítása
az SZMSZ megismertetése, elfogadása, módosítása.
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő - és részfoglalkozású dolgozóját és a fenntartó illetékes
képviselőjét.
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- Az összdolgozói értekezleten az igazgató a napirendektől függően, illetve az éves beszámoló és munkaterv
napirendre tűzésekor:
beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
értékeli az intézmény programjának, munkatervének, az éves minőségi, fejlesztési céloknak a teljesülését,
értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,
ismerteti a következő évi munkatervet, a következő időszak feladatait.
Az értekezlet napirendjét az igazgató állítja össze.
Az értekezleten lehetőséget kell adni arra, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket
tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az intézmény
vezetője gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a tárgyalt
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a hozott döntéseket.
2. A munkaterv
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi feladatait.
Az intézményi munkatervet az igazgató készíti el.
A munkaterv készítésének fázisai:
a szakalkalmazottak - az igazgató által megadott szempontok szerint - összegzik előző évi munkatervi
feladataik megvalósulását
statisztikai elemzések készítése
költségvetési elemzések készítése
az előzetes egyeztetések után egységszintű és összesített rendezvényterv készítése
a munkaterv összeállítása, formába öntése
A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az intézményben működő
közösségek képviselőinek.
A munkatervet az intézmény összdolgozói (alkalmazotti) értekezlete fogadja el, ill. jóváhagyás céljából meg kell
küldeni a felügyeleti szervnek.
A munkatervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.
Az intézmény igazgatója a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli.
3. A Kállai Ferenc Kulturális Központ létesítményeinek használata
Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje
Az intézmény épületeit címtáblával kell ellátni.
A létesítményeket és a termeket az előre kialakított rend, illetve az intézményi használati szabályzat szerint
használhatják a látogatók.
Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását – szabad
helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja.
A bérleti díjat a Képviselő-testület által elfogadott mérték szerint kell megállapítani. A bérbeadás rendjét, menetét
külön szabályzat tartalmazza.
Közhasznú feladatokat ellátó civil szervezetek külön megállapodás alapján térítési díj ellenében használhatják az
intézmény tereit.
4.A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok, rendelkezések
4.1.Munkaidő
Az intézmény dolgozói számára a munkaidő kezdetét és végét az igazgató állapítja meg. A munkaidő heti 40
óra a napi 8 órában foglalkoztatottak részére.
Az igazgató határozza meg az ügyeleti beosztást. Az ügyeleti munkaidő az intézmény programjainak
időpontjaihoz igazodik. Az ügyeletes ez idő alatt az épületben informálja az érdeklődőket, felelős a rendezvényekért
és a vagyonvédelemért.
Az intézmény dolgozóinak heti munkaidőkeretét meghaladó munka túlmunkának minősül, melynek
ellenértékeként szabadidő jár.
A szabadidőt legkésőbb a túlmunka elvégzését követő hónap végéig ki kell adni. A túlmunkáért járó
szabadidőt úgy kell feltüntetni a jelenléti íven, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen annak jogossága.
Túlmunkára az igazgató kötelezheti a dolgozót, melynek mértékét a mindenkor hatályos Munka Tvk.
megfelelő pontja alapján kell megállapítani
A teljesített munkaidő rögzítésére jelenléti ívet kell vezetni.
Ünnepnapokon és pihenőnapokon végzett túlmunkáért a dolgozókat a mindenkor hatályos jogszabályok ide
vonatkozó rendelkezései alapján szabadidő megváltás illetve túlmunka-díjazás illeti meg.
A dolgozó köteles megbetegedését vagy távolmaradásának okát az igazgatónak haladéktalanul bejelenteni.
Betegségét minden esetben orvosi-táppénzes bizonyítvánnyal kell igazolnia.
Az igazgató a munkarend és munkafegyelem megsértőit a jogszabályban előírtak alapján vonhatja
felelősségre.
Az éves rendes szabadság kivételéhez minden évben előzetes tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés
nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes
szabadságának mértékét a vonatkozó jogszabályok szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett
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szabadságról nyilvántartást kell vezetni.
4.2. A munkavégzés, munkaköri kötelezettségek, a hivatali titkok megőrzése
Munkarend
- Az intézmény dolgozói éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. A munkatervhez szükséges anyagi
fedezetet az igazgató biztosítja a költségvetésben előirányzottak szerint.
- A munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatban a munkaszerződést, a kinevezési, megbízási, stb.
ügyeket a vonatkozó jogszabályokszerint kell intézni. Ezeket az igazgató köti meg a dolgozóval.
- A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejöttekor az igazgató köteles meghatározni a dolgozó munkakörét – a
munkaköri leírásban – és a munkabérét.
- A munkavégzésre irányuló jogviszony bármely időszakban megszűnhet a vonatkozó jogszabályokalapján.
- A dolgozókat a jogszabályokban előírt szociális juttatások illetik meg. Az adható juttatásokat a fenntartó az éves
költségvetési rendeletben határozza meg.
- A munkáltató köteles megtéríteni azt a költséget, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek során a
munkavállalónak indokoltan merültek fel.
- Minden dolgozónak kötelessége a munkaköri leírásban és egyéb szabályzatban előírtak betartása és
betartatása; szakmai önképzése; az intézmény tulajdonának védelme és a takarékosság. A munkavégzés teljesítése
az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, a munkahelyi vezetője utasításainak megfelelően az ott érvényben
lévő szerint történik.
- A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és
pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot,
amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más
ott dolgozó személyre hátrányos következményekkel járhat.
- Amennyiben adott esetben a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható
felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
- Az intézményben gyakorlatot teljesítő, vagy diák munkát végzők nyilatkozatban vállalják, hogy a gyakorlati idő,
diák munkavégzés alatt megismert adatokat, információkat bizalmasan kezelik. Tanulmányaikban – dolgozat,
előadás – csak abban az esetben használhatják fel a tudomásukra jutott adatokat, ha az előadás szövegét, a
dolgozatot bemutatják és egyeztetik az intézmény igazgatójával.
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:
A dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok,
Az intézmény dolgozóinak, a foglalkoztatottaknak és a használóknak a személyiségi jogaihoz fűződő adatok,
A dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok,
A gazdálkodással, a támogatásokkal, erőforrásgyűjtéssel kapcsolatos információk,
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a
tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem
kap.
4.3. Szabadság
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen az igazgatóval egyeztetett tervet kell készíteni. A
rendkívüli és fizetés nélküli, valamint a rendes szabadság engedélyezésére minden esetben csak az igazgató
jogosult.
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a Munka
Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani.
A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.
5.A működéssel összefüggő egyéb szabályok
5.1. Ügyrend
Érkező és kimenő küldemények kezelése az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően,
Bélyegzők nyilvántartása a Bélyegző-nyilvántartási Szabályzat szerint,
Kulcsok használata a Kulcsnyilvántartási Szabályzat szerint,
A tagdíjakból, jegybevételekből, bérleti, szolgáltatási díjakból befolyt pénzt a Pénzkezelési Szabályzatban
foglaltak szerint kell kezelni.
5.2. Az intézmény ügyiratkezelése
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és
ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési és kiadmányozási szabályzatban
foglalt előírások alapján az adminisztrációs ügyintézőnek kell végezni.
5.3. A kiadmányozás rendje
A kiadmányozás rendjét az igazgató szabályozza.
A kiadmányozás rendje az alábbiak szerint történhet: Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra az
igazgató jogosult. Távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az általa megbízott munkatárs.
5.4. Az intézményi információs – dokumentumtár
Az intézmény felépíti és folyamatosan frissíti a számítógépes adattárát, amely pontos megnevezéssel, tevékenység
szerinti besorolással, elérhetőségekkel tartalmazza az intézmény tevékenységével összefüggő valamennyi
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kapcsolatát helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten. Az intézményi adattár rendelkezésre áll a
munkatársak számára valamint meghatározott jogosultsággal az intézmény látogatóinak, használóinak az
adminisztrációs ügyintéző segítségével.
5.5. Az intézményben végezhető reklámtevékenység
Az intézményben a fenntartó önkormányzat által meghatározottak szerint és csak az igazgató, engedélyével
helyezhető ki reklámhordozó.
Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet vagy az
intézmény érdekeivel ellentétes.
Tilos közzé tenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes vagy a közbiztonság
megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne.
5.6. Intézményi óvó, védő előírások
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a használóknak az egészségük és testi
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja.
Baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.
Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz esetére
előírt utasításokat, a menekülés útját.
5.7. Panaszkezelés
A látogatók az intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszaik esetén az ügyeletes kollégához,
programszervezőhöz és az igazgatóhoz egyaránt fordulhatnak. A felsorolt munkatársak a szóbeli problémára a
helyszínen, azonnal megoldást keresnek. Az írásbeli panaszokat nyilván kell tartani. Az intézmény igazgatója
kivizsgálja a panaszt, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti és a panaszos félnek 10 napon belül
írásban visszajelez.
5.8. Bombariadó esetén követendő eljárás
Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt helyeztek el,
haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény igazgatóját vagy az ügyeletes munkatársat.
Az igazgató a lehető legrövidebb időn belül értesítik erről a tényről az épületben lévő valamennyi személyt,
majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását.
Az ügyeletes munkatárs közreműködik az intézmény elhagyásának lebonyolításában. Az igazgató utasítására
értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadóról.

V. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI
1. Intézményi gazdálkodás, költségvetés
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő
feladatok ellátása a Gyomaendrőd Város Önkormányzati Hivatala – melyhez az intézmény tartozik –
közreműködésével, az általa elkészített szabályzatok szerint történik.
2. A gazdálkodást elősegítő belső szabályzatok:
- Az intézmény a vonatkozó jogszabályok által meghatározott rendszerben részben önállóan gazdálkodik.
- Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján köteles dolgozni. A bevételeket és a kiadásokat
az abban foglaltak szerint teljesíti.
- Az évi költségvetés-tervezetet a gazdaságvezető készíti el az igazgató és az általános igazgatóhelyettes
javaslataival és azok jóváhagyásával. A költségvetést Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hagyja jóvá.
- Az intézmény a gazdálkodásáról az általános felügyeleti szervnek köteles elszámolni.
- Ha az intézmény igazgatója vagy a gazdaságvezető személyében változás történik, a pénzmaradványt, az ingó
és ingatlan vagyontárgyakat valamint a készleteket jegyzőkönyvileg kell átadni és átvenni.
- A 217/1998 XII.30) Kormányrendelet szerinti kötelezettségvállalással kapcsolatos jogköröket az intézmény
igazgatója gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rend az irányadó.
Az intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését a Gyomaendrőd Város
Önkormányzati Hivatala Pénzügyi Osztálya alább felsorolt belső szabályzatai határozzák meg részletesen:
-

Belső Ellenőrzési Szabályzat
Eszközgazdálkodás az Eszközök, források értékelési szabályzatának megfelelően
Tárgyi eszközök nyilvántartása a Leltározási és Selejtezési Szabályzatnak megfelelően
Gazdasági ügyrendi szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Számlarend
Bizonylati szabályzat
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3. Belső ellenőrzés
Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény igazgatója a
felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó szakmai tevékenységgel összefüggő
és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

VI. AZ INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK
RENDSZERE ÉS FORMÁJA
1. Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében együttműködik:
a fenntartóval, szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, a médiával, gazdálkodó és civil szervezetekkel,
csoportokkal.
A hosszabb távra szóló (min. 1 év) együttműködést megállapodásban kell rögzíteni.
Az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósításáért az intézmény részéről az igazgató felelős. Ilyen
megállapodást csak az intézmény igazgatója köthet.
Az egyes programok társszervezőkkel, együttműködő partnerekkel történő megvalósításához olyan együttműködési
megállapodást kell kötni, melyben az együttműködők vállalt feladatait részletesen rögzíteni kell.
E megállapodást a programért felelős szakalkalmazott készíti elő és az intézmény részéről az igazgató írja alá.
2. Az intézmény tevékenysége ellátása érdekében folyamatosan együttműködik:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Bizottságaival,
Gyomaendrőd Város Nemzetiségi Önkormányzataival,
- Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala különböző osztályaival, és munkatársaikkal.
a városban működő közművelődési, művészeti, oktatási intézményekkel és az ilyen feladatokat ellátó civil
szervezetekkel,
az egészségvédelmi, mentális és szociális intézményekkel, civil szervezetekkel,
az egyes városrészekben működő intézményekkel és szervezetekkel, kiemelten a közművelődési és oktatási nevelési intézményekkel,
a megyei és regionális szakmai intézményekkel, szervezetekkel, (alkalmanként a határon túli)
- az országos szakmai szervezetekkel.
3. Az intézmény a kapcsolatok ápolása és az együttműködés érdekében a következő formákat alkalmazza:
együttműködési megállapodás, egyeztető megbeszélések, részvétel a különböző szervezetekben, testületekben és
tanácskozásokon, programokon.
4. Kapcsolat a médiával:
Az intézmény eredményes munkájához, szolgáltatásaihoz, a szükséges erőforrások megteremtéséhez
nélkülözhetetlen a korrekt, jó kapcsolat a médiával. Ennek formái lehetnek: tudósítások, hírek, elemző írások
megjelentetése, ill. sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések szervezése. Elkészítésükről, megszervezésükről az
intézményi igazgató gondoskodik.
Nyilatkozatot, tájékoztatást az intézményről az igazgató vagy az általa megbízott szakalkalmazott dolgozó adhat. A
televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül, melyek
esetén be kell tartani a következő előírásokat:
- Elvárható, hogy a nyilatkozatot adó a médiumok munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon.
- A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó
rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére, érdekeire.
- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra
hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan
kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje.
Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele
egyeztesse.
5. Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje
5.1. A belső kapcsolattartás
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az intézményi telephelyek, egységek egymással szoros
kapcsolatot tartanak.
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely másik szervezeti egység
működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.
A belső kapcsolattartás rendszeres formái: a különböző értekezletek, fórumok, egyeztetések, telefonos, e-mail-es,
internetes kapcsolat.
5.2. A külső kapcsolattartás
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Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a használókkal, szakmai szervezetekkel,
társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet.
Az egész intézményre vonatkozóan az igazgató köthet megállapodást.
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az intézményi működés egyéb területeire vonatkozó szabályzatok elkészítése és karbantartása, valamint a
fenntartónak történő megküldése az igazgató feladata.
2. Az SZMSZ Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyásával lép hatályba és
visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztik a jogelőd intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatai.
3. Jelen SzMSz-hez kapcsolódó mellékletek:
1. Alapító Okirat (VI.1779-20/2015. határozat)
2. Tűz-, Munka- és Balesetvédelmi Szabályzat
3. Házirend
4. Munkaterv (aktuális évi terv)
Az intézmény által jóváhagyott szabályzatok:
1. Munkaköri leírások
2. Leltározási és Selejtezési Szabályzat
3. Kulcsnyilvántartási Szabályzat
4. Bélyegző-nyilvántartási Szabályzat
5. Belső ellenőrzés rendje
Gyomaendrőd, 2016. június 2.
Benéné Szerető Hajnalka
intézményvezető
3.
sz. Melléklet
Az intézményben való tartózkodás rendje, házirend:
1.1. Intézményi - központ
1. A Kulturális Központ tereit, egységeit a nyitvatartási időben mindenki igénybe veheti, aki betartja a használati
rendet, a közösségi együttlét szabályait és kifizeti a szolgáltatások meghatározott díjait.
2. A dolgozók és a használók a nyitvatartási időben tartózkodhatnak az intézményben, ill. a telephelyeken. Ettől
eltérni csak az igazgató külön engedélyével lehet.
3. Az intézmény hivatalos helyiségeiben, raktáraiban, kazánházban, kapcsoló teremben csak az itt dolgozók, az
azokért felelősök tartózkodhatnak.
4. Az intézmény termei több célra is használhatók. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az állagmegóvásra, a
vagyonvédelemre.
5. Minden igénybevétel előtt a termek kulcsait, felelősségvállalással vehetik át az arra jogosult használók. A
programok bonyolítása során az igénybevett helyiségek, azok bútorzata és használt technikai eszközök
rendeltetésszerű használatáért a rendező szerv anyagi felelősséggel tartozik, az esetlegesen okozott károkat köteles
megtéríteni!
6. Az intézmény belső tereiben nem lehet dohányozni. Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.
7. A foglalkozásokon, a programok idején mobil telefon nem használható.
8. Feliratokat, hirdetményeket engedély nélkül TILOS elhelyezni az épületben (falra, ajtóra, bármilyen felületre).
9. Tilos az épületbe járművet, állatot behozni, kivételt képez a vakvezető kutya.
10. A helytelen használatból vagy figyelmetlenségből keletkezett károkért, esetleges balesetért az intézmény nem
vállal (kártérítési) felelősséget.
11. Az őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
12. A használati rend ellen vétőket – akik zaklatják a látogatókat, a munkatársakat, ittasan, vagy kábítószer hatása
alatt, ápolatlanul jelennek meg vagy kárt okoznak - az intézmény szakalkalmazott munkatársai figyelmeztethetik,
vagy az épület elhagyására szólíthatják fel.
13. A kulturális központ használatának általános feltételeinek a betartása minden látogató számára kötelező!
1.2. Körös Látogatóközpont
1. A Látogatóközpont a nyitvatartási időben mindenki igénybe veheti, aki betartja a használati rendet, a közösségi
együttlét szabályait és kifizeti a szolgáltatások meghatározott díjait.
2. A dolgozók és a használók a nyitvatartási időben tartózkodhatnak az intézményben, ill. a telephelyeken. Ettől
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eltérni csak az igazgató külön engedélyével lehet.
3. Az intézmény hivatalos helyiségeiben, raktáraiban, kazánházban, kapcsoló teremben csak az itt dolgozók, az
azokért felelősök tartózkodhatnak.
4. Az intézmény termei több célra is használhatók. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az állagmegóvásra, a
vagyonvédelemre. A látogatóközpont létesítményének megóvása mindenki számára kötelező.
5. Minden igénybevétel előtt a termek kulcsait, felelősségvállalással vehetik át az arra jogosult használók. A
programok bonyolítása során az igénybevett helyiségek, azok bútorzata és használt technikai eszközök
rendeltetésszerű használatáért a rendező szerv anyagi felelősséggel tartozik, az esetlegesen okozott károkat köteles
megtéríteni!
6. Feliratokat, hirdetményeket engedély nélkül TILOS elhelyezni az épületben (falra, ajtóra, bármilyen felületre).
7. Tilos az épületbe járművet, állatot behozni, kivételt képez a vakvezető kutya.
8. A foglalkozásokon, a programok idején mobil telefon nem használható.
9. A Körös Látogatóközpont teljes területén TILOS a dohányzás!
10. Az őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
11. A használati rend ellen vétőket – akik zaklatják a látogatókat, a munkatársakat, ittasan, vagy kábítószer hatása
alatt, ápolatlanul jelennek meg vagy kárt okoznak - az intézmény szakalkalmazott munkatársai figyelmeztethetik,
vagy az épület elhagyására szólíthatják fel.
12. A Körös Látogatóközpont használatának általános feltételeinek a betartása minden látogató számára kötelező!
1.3. Erzsébet Ligeti Kilátó és Lombkoronasétány + Vizi tanösvény
A kilátó, lombkorona sétány látogatása, a csónak használata kizárólag a nyitvatartási időben történhet. Ettől eltérni
csak az igazgató engedélyével lehetséges!
1. A kilátó, lombkorona sétány látogatása, a csónak kölcsönzése saját felelősségre történik.
2. A Kilátó és Lombkorona sétány, valamint csónakkikötő házirendjének betartása kötelező!
3. A nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért a látogató, csónakbérlő kárfelelősséggel tartozik.
A használati rend ellen vétőket – akik zaklatják a látogatókat, a munkatársakat, ittasan, vagy kábítószer hatása alatt,
ápolatlanul jelennek meg vagy kárt okoznak - az intézmény szakalkalmazott munkatársai figyelmeztethetik, vagy az
épület elhagyására szólíthatják fel.
4. A Kilátó és Lombkorona sétány műszaki létesítményének megóvása mindenki számára kötelező!
5. A növény és állatvilág károsítása szigorúan TILOS!
6. A csónakkölcsönzéshez fényképes igazolvány felmutatása és nyilatkozat aláírása szükséges.
7. Csónak kölcsönzéséhez vezetői engedély nem szükséges.
8. Mentőmellényt a csónakázó számára tudunk biztosítani.
9. Szabad vízen (például csónakból) való fürdés szigorúan TILOS!
10. 12 év alatti gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett látogathatja a kilátót és lombkoronasétányt.
11. 14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett mentőmellény használatával csónakázhat!
12. Saját csónakot elhelyezni csak ideiglenesen, a folyamatos használat idejére lehet.
13. Nyilatkozat tartalma:
Dátum (Igénybevétel időpontja):
Látogató neve, aláírása:
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy saját felelősségemre kölcsönzöm és használom a csónakot! Testi
épségemért kizárólagosan én felelek és az esetlegesen felmerülő problémákért teljes mértékben engem terhel a
felelősség. Amennyiben kiskorú gyermekkel veszem igénybe a szolgáltatást, úgy a gyermek testi épségéért teljes
felelősséggel tartozom.
Az üzemeltető kellő mértékben tájékoztatott a kölcsönzés feltételeiről és a csónak használatáról. A csónak
rendeltetésszerű használatáért anyagi felelősséggel tartozom, tudomásul veszem, hogy az esetlegesen okozott
károkat köteles vagyok megtéríteni!
1.4. Szent László Rendezvénytér – Vízi Színpad
1. A vízi színpadon rendezvény tartani kizárólag előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
2. Mindenki igénybe veheti, aki betartja a használati rendet, a közösségi együttlét szabályait és kifizeti a
szolgáltatások meghatározott díjait.
3. A rendezvény tartásához szükséges eszközöket a szervező biztosítja. Ettől eltérő az esküvők megtartása, ahol a
fenntartó biztosítja az alap felszerelést (1 asztal díszterítővel + 10 db szék + áram vételi lehetőség + 3 óra ügyeleti
díj) Az alapfelszerelésen túl, további eszközök igénybe vétele külön megállapodás alapján történhet.
4. A létesítmény megóvása mindenki számára kötelező.
5. Minden igénybevételkor felelősségvállalással vehetik át az arra jogosult használók. A programok bonyolítása
során az igénybevett bútorzat és használt technikai eszközök rendeltetésszerű használatáért a rendező szerv anyagi
felelősséggel tartozik, az esetlegesen okozott károkat köteles megtéríteni!
6. Feliratokat, hirdetményeket TILOS elhelyezni!
7. Az őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
8. A használati rend ellen vétőket – akik zaklatják a látogatókat, a munkatársakat, ittasan, vagy kábítószer hatása
alatt, ápolatlanul jelennek meg vagy kárt okoznak – a fenntartó munkatársai figyelmeztethetik, vagy a létesítmény
elhagyására szólíthatják fel.
9. A vízi színpad használatának általános feltételeinek a betartása minden látogató számára kötelező!
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ beszámolási szempontjainak meghatározása"
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-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 78. §-a alapján az alábbiak szerint határozza meg a Szent Antal
Népház szakmai beszámolójának szempontrendszerét:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatások
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként kerüljön bemutatásra az ellátott feladatok, szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybe vevők számának alakulása az előző évekhez viszonyítva:
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Körös Látogatóközpont
Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény
Szent László Kiállító és Rendezvénytér
III.
IV.
V.
VI.
VII.
IX.

Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
Az adott évben megvalósult fejlesztések
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
Az adott évben benyújtott pályázatok
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szent Antal Népházzal kapcsolatos döntések
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. február 1-jén létrejött Szent Antal Népházzal kapcsolatban több fenntartói döntés meghozatala szükséges:
1. Dr. Szonda István a Szent Antal Népház intézmény vezetője elkészítette az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése értelmében: „A költségvetési szerv
szervezetét, feladati ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.
A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy
a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni."
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §
(5) bekezdése értelmében az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn
az e törvényben foglaltak alapján jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a rendelkezik a
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzat tartalmáról.
Az intézmény vezetője a jogszabályi előírások alapján benyújtotta jóváhagyásra a Szent Antal Népház Szervezeti és
Működési Szabályzatát, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
2. A Képviselő-testület döntései értelmében történt intézményi átszervezés eredményeként a KözművelődésiKözgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2016. január 31-el megszűnt, és létrejött a Szent Antal Népház, valamint a
Kállai Ferenc Kulturális Központ.
A létrejött intézmények esetében szükséges meghatározni azon beszámolási szempontokat, mely alapján az
intézmény vezetője a jövőben elkészíti a beszámolóját. A beszámolási szempontokat az alábbiak szerint javasoljuk
meghatározni:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatások
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként kerüljön bemutatásra az ellátott feladatok, szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybe vevők számának alakulása az előző évekhez viszonyítva:
Szent Antal Népház
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Gyomai Tájház és Alkotóház
Szent Antal Zarándokház
Szent Antal Kenyérsütőház
Bárka Halászati Látogatóközpont
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
Az adott évben megvalósult fejlesztések
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
Az adott évben benyújtott pályázatok
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

3. Dr. Szonda István a Szent Antal Népház intézményvezetője kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez,
tekintettel arra, hogy a Bárka halászati Látogatóközpont kiállításának bővítése szerepel a munkatervükben, melyben
a hagyományos halászatot bemutató kiállítás megvalósítását tűzték ki célul. Kérelmében a Petrás Kálmán gyomai
halászmester által készített makett gyűjtemény megvásárlására kéri 700.000,-Ft biztosítását a Képviselő-testülettől,
mivel az intézmény szoros költségvetése nem teszi lehetővé a gyűjtemény önerőből történő megvásárlását. A
makett gyűjtemény jelenleg a felszámolás alatt álló Körös Halászati Szövetkezet tulajdonában van.
A kérelem és a „Hagyományos halászati eszközök makett kiállítás szakmai forgatókönyve" az előterjesztés
mellékletét képezi.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntéseinek meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Szent Antal Népház Szervezeti és Működési Szabályzata"
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-testülete jóváhagyja a Szent Antal Népház Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint:
Szent Antal Népház
Szervezeti és Működési Szabályzata
Tartalom
1. Általános rendelkezések (1)
1.1. Jogszabályi háttér
1.2. Az intézmény adatai
1.2.1. A székhelyen kívüli további működési helyei, telephelyei
1.2.2.
Alapító Okirat
1.2.3.
Az intézmény hivatalos számjelei
1.2.4.
Illetékességi (működési) területe
1.2.5.
Alapító szerve
1.2.6. Ellátandó tevékenysége
1.2.7. Ellátandó alaptevékenysége
1.2.8. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti szakfeladatai
1.2.
Az intézmény alapítása
1.3.1. Az intézmény közvetlen jogelődje
1.3.2.
Fenntartó neve, címe
1.3.3.
Irányító szerv neve, címe
1.3.4.
Pénzügyi és törvényességi felügyeleti szerve
1.3.5.
Szakmai felügyelet
1.3.6.
Az intézmény jogállása és gazdálkodása
1.3.7.
Az alaptevékenység ellátásának bevételi forrásai
1.3.8.
Az intézmény típusa
1.3.9.
Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje
1.3.10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
1.3.11. Gazdálkodási jogköre
1.3.12. A kötelezettségvállalás rendje
1.3.13. A vagyon feletti rendelkezés
1.3.14. Az intézmény bélyegzői és aláírási rendje
1.3.15. Az intézmény hivatalos aláírása
2. Az intézmény szervezeti felépítése (5)
2.1. Szervezeti ábra
2.2. Szervezeti struktúra
2.3. Intézmény dolgozói
3. Az intézmény célja, feladatai (6)
3.1. A Szent Antal Népház céljai
3.2. A Szent Antal Népház tevékenysége és feladatai
3.2.1. Közművelődési feladatok
3.2.2. Közgyűjteményi feladatok
3.2.3. Turisztikai feladatok
3.3. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai
3.3.1. Népház-intézményi központ
3.3.2. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
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3.3.3. Gyomai Táj- és Alkotóház
3.3.4. Bárka Halászati Látogatóközpont
3.3.5. Szent Antal zarándokház
3.3.6. Szent Antal kenyérsütőház
3.4. Az intézményi központ és telephelyeinek nyitva tartási rendje
3.4.1. A Szent Antal Népház és telephelyeinek nyitva tartása
4. Az intézmény vezetése és a vezető feladatai (11)
4.1. Igazgató
4.2. Muzeológus
4.3. Múzeumpedagógus
4.4. Programszervező- ügyintéző
4.5. Üzemviteli munkatársak
4.5.1. Programasszisztens-takarító
4.5.2. Karbantartó-fűtő
4.6. A munkatársak kötelezettségei, jogai és felelőssége
5. Az intézmény működése (16)
5.1. Munkaértekezletek rendje
5.2. A dolgozók érdekképviselete
5.3. A munkaterv
5.4. Munkaidő
5.5. Szabadság
5.6. Kártérítési kötelezettség
5.7. Anyagi felelősség
5.8. A Szent Antal Népház intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje
5.9. Munkarend
5.10. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek
5.11. Ügyrend
5.12. Az intézmény ügyiratkezelése
5.13. A kiadmányozás rendje
5.14. Számítógépes dokumentumtár
5.15. Az intézményben végezhető reklámtevékenység
5.16. Intézményi óvó, védő előírások
5.17. Panaszkezelés
5.18. Bombariadó esetén követendő eljárás
6. Az intézmény gazdálkodásának szabályai (20)
6.1. Intézmény gazdálkodása
6.1.1. Gazdálkodási rendszere
6.2. Belső ellenőrzés
7. Az intézményi kapcsolatrendszer (21)
7.1. Az intézmény kapcsolatrendszere
7.2. Kapcsolat a médiával
7.3. Az intézmény belső kapcsolattartása
7.4. Az intézmény külső kapcsolattartása
8. Záró rendelkezések (23)
Melléklet: Házirendek
1. Általános rendelkezések
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) az alapító okiratában, munkatervben rögzített célok
és feladatok megvalósítása céljából meghatározza:
-

az intézmény szervezeti felépítését,
az intézmény működésének belső rendjét,
az intézmény külső kapcsolatait.

Az SZMSZ hatálya kiterjed:
-

az intézmény dolgozóira,
az intézményben működő szervezeti egységekre, szervezetekre, közösségekre,
az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.
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1.1. Jogszabályi háttér
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.),
1997. évi CXL: törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról, és a közművelődésről,
1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére,
10/1999. (IV.26.) MÖK. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
1/2000. sz. NKÖM rendelet
2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292 /2009 (XII.19) Kormányrendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
Gyomaendrőd Város Közművelődési koncepciója 2016-2020, valamint a 271/2015. (X. 20.) Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat
1.2. Az intézmény adatai
Az intézmény neve: SZENT ANTAL NÉPHÁZ
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Elérhetőségei: e-mail: sznephaz@gmail.com; tajhaz@gyomaendrod.hu
Telefonszám: 06/66/610-538; 06-20-2380046
1.2.1. A székhelyen kívüli további működési helyei, telephelyei
1.2.6.

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
Gyomai Táj- és Alkotóház, 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.
Bárka Halászati Látogatóközpont, 5502 Gyomaendrőd, Templom-zug HRSZ: 7701/1
Szent Antal Kenyérsütőház, 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
Szent Antal Zarándokház, 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Alapító Okirat

Okirat száma: VI.781-4/2016
Kelte: 2016. február 25.
Képviselő-testületi határozatok: Az alapító okiratot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
90/2016. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal elfogadta.
1.2.7.

Az intézmény hivatalos számjelei

Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2016.01.29.
Törzsszáma: 833240
Statisztikai számjele: 15833246-9101-322-04
Adószáma: 1833246-2-04
KSH gazdálkodási formakód: 322
KSH területi számjel: 0433455
KSH járáskód, név: 047 Gyomaendrődi Járás
Pénzügyi körzet: 0600 Gyomaendrőd
Közös hivatal PIR száma: 803746
1.2.8.

Illetékességi (működési) területe

Gyomaendrőd város közigazgatási területe
1.2.9.

Alapító szerve

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.2.6. Ellátandó tevékenysége
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 7664

78. §-ok alapján a közművelődési feladatok ellátása.
1.2.7. Ellátandó alaptevékenysége
A KSH által kiadott TEÁOR 2008-ban meghatározott besorolás: 93.29
Szakágazat száma: 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
1.2.8.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti szakfeladatai

081071 Üdülőhely szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
1.3.

Az intézmény alapítása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 513/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.
§ (1) b) pontjában és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 2016. február 1. napjával Szent Antal
Népház megnevezésű, 5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 21. székhelyű, gazdasági szervezettel nem rendelkező
önállóan működő
költségvetési szervet alapít, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátására, mely a Magyar Államkincstár
által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
1.3.1.

Az intézmény közvetlen jogelődje

Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
1.3.2.

Fenntartó neve, címe

Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Gyomaendrőd, Selyem út 124.
1.3.3.

Irányító szerv neve, címe

Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Gyomaendrőd, Selyem út 124.
1.3.4.

Pénzügyi és törvényességi felügyeleti szerve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala,
Gyomaendrőd város jegyzője Gyomaendrőd, Selyem út 124.
1.3.5.

Szakmai felügyelet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési és Közgyűjteményi Főosztály
1.3.6. Az intézmény jogállása és gazdálkodása
A Szent Antal Népház önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági
feladatait Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el.
Az intézmény a költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló bankszámlaszám:
53200125-11099705 (Endrődi Takarékszövetkezet)
1.3.7. Az alaptevékenység ellátásának bevételi forrásai
-

a fenntartó által nyújtott finanszírozás;
a saját működési bevétel;
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1.3.8.

a szakmai működésre átvett pályázati pénzeszközök;
egyéb támogatási formák.
Az intézmény típusa

Az 1997. évi CXL. tv. 91/A§ (1) bekezdése alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata közös szervezetben látja el
a muzeális intézményekkel és a közművelődés támogatásával összefüggő feladatait. A Szent Antal Népház
összevont, többcélú kulturális intézményi szervezet.
1.3.9.

Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje

Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló
intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az
egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
1.3.10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
1.3.11. Gazdálkodási jogköre
Részbenönállóan működő költségvetési szerv.
A pénzügyi-gazdasági feladatokat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
1.3.12. A kötelezettségvállalás rendje
Az intézmény nevében kötelezettségvállalási jogkörrel az igazgató rendelkezik a pénzügyi osztályvezető
ellenjegyzésével.
1.3.13. A vagyon feletti rendelkezés
Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű
használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. A tulajdonosi
jogok és kötelezettségek tekintetében a mindenkor hatályos képviselő-testületi rendelet szerint kell eljárni.
1.3.14. Az intézmény bélyegzői és aláírási rendje
A bélyegzők leírása:
SZENT ANTAL NÉPHÁZ –
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével
SZENT ANTAL NÉPHÁZ
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21.
Adószám:15833246-2-04
feliratú téglalap alakú fejbélyegző
SZENT ANTAL NÉPHÁZ
5502 Gyomaendrőd, út 21.
Adószám:15833246-2-04
feliratú téglalap alakú fejbélyegző
1.3.15. Az intézmény hivatalos aláírása
Kötelezettségvállalás esetén: az intézmény körbélyegzője, az intézményigazgató és a gazdasági egység vezető
együttes aláírása érvényes.
Az igazgató távollétében az igazgató által írásban meghatalmazott szakalkalmazott aláírása érvényes.
Minden más esetben: az intézmény körbélyegzőjének lenyomata és az igazgató aláírása érvényes. Az igazgató
távollétében az igazgató által írásban meghatalmazott szakalkalmazott aláírása érvényes.
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2. Az intézmény szervezeti felépítése
-

Népház- Intézményi központ
Bárka Halászati Látogatóközpont
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Gyomai Táj- és Alkotóház
Szent Antal zarándokház
Szent Antal kenyérsütőház

Az intézmény feladatainak ellátása a munkatársak szoros együttműködésén alapul.
Az intézményben dolgozó szakemberek önállóan dolgoznak a munkaterületükön.
2.1. Szervezeti ábra

Vezetői feladatokat az igazgató látja el. Az intézmény szakmai alapfeladatait a közművelődési, közgyűjteményi és
turisztikai szakemberek, illetve az üzemeltetéssel – szervezéssel, ügyintézéssel kapcsolatos feladatait a különböző
foglalkozású üzemeltetési alkalmazottak látják el.
Egyéb, külső munkavállalókkal megbízásos jogviszony létesítése / szakkör, - tanfolyam, - csoportvezetők, más
munkavállalók / kizárólag az intézmény igazgatójának jogkörébe tartozik.
2.2. Szervezeti struktúra
Az intézmény szervezeti egységei:
Múzeumi közgyűjteményi, turisztikai és közösségi művelődési osztály
Ügyviteli-üzemviteli osztály
2.3. Intézmény dolgozói
-

Igazgató 1 fő
Múzeumpedagógus 1 fő
Turisztikai programvezető-igazgatási ügyintéző 1 fő
Üzemvitel 2 fő

Munkakörök általános feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. Az intézmény munkatársainak munkaideje havi
munkaidőkerettel szervezett. Szakmai feladatokat az intézmény igazgatója is ellát.

3. Az intézmény célja, feladatai
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3.1. A Szent Antal Népház céljai
Az intézmény feladata a város és hangsúlyosan az endrődi városrész kulturális igényeinek teljes körű kielégítése.
Gyomaendrőd város közössége és az idelátogatók számára kulturális ellátást, muzeális gyűjteményi
szolgáltatásokat, valamint kultúra-közvetítő tevékenységet biztosít. Elősegíti a zarándokturizmus és részt vállal a
vallásturisztikai programok kidolgozásában. Zarándokszállást tart fenn és működtet.
A Szent Antal Népház ennek érdekében működtet:
muzeális gyűjteményt,
közösségi teret
turisztikai látogatóközpontot,
zarándokszállást
épített történelmi örökséget bemutató helyet
3.2. A Szent Antal Népház tevékenysége és feladatai
Alaptevékenységének és működtetésének gazdasági feltételeit az alapító biztosítja. Az intézmény munkaszervezete
ellátja az alapfeladatokkal kapcsolatos szakmai funkciókat, illetve biztosítja annak adminisztrációs, technikai és
kisegítő hátterét. A Szent Antal Népház vállalkozói tevékenységet nem végez. A Szent Antal Népház tevékenységét
teljes politikai semlegességgel végzi, pártokat, politikai szervezeteket nem támogat és nem rekeszt ki,
együttműködik a történelmi egyházakkal.
3.2.1. Közművelődési feladatok
Közreműködik a városi lakosság művelődési igényeinek fejlesztésében, kulturális értékek létrehozásában,
elsajátításában és közvetítésében.
Részt vesz a város idegenforgalmi célú rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.
Lehetőségeihez mérten támogatja a városban élő amatőr és hivatásos művészek tevékenységét, segítséget
nyújt az alakuló közösségek szervezésében.
Közművelődési célú gyermek, ifjúsági és felnőtt közösségek működéséhez szellemi, technikai lehetőségeivel
hozzájárul.
Részt vállal az iskolai oktatást segítő és kiegészítő programok szervezésében, valamint a közhasznú
ismeretek terjesztésében.
Részt vesz a kulturális belföldi turizmusban való részvétel tudatosságának ösztönzésében, a helyi kulturális
turizmus lehetőségeinek felkutatásában, támogatásában.
Részt vállal a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, a testvértelepülések kulturális intézményeivel,
művelődési egyesületeivel való kapcsolattartásban.
Egyéb előadó-művészeti programszolgáltatás ezen belül: ének-zene és táncművészeti programok, beleértve
a helyi kulturális műhelyekként funkcionáló amatőr művészeti csoportok nyilvánosság számára szánt programjait is.
Képző-, ipar-, népművészeti és fotóművészeti kiállításokat szervez.
Iskolán kívüli oktatásszervezés, különös hangsúllyal a felnőttek számára végzett közismereti tanfolyamokra.
Non formális képzések beindítása, működtetése.
Helységeinek kulturális célú bérbeadása.
Programközvetítés, programmenedzselés, városi szintű és regionális rendezvények szervezése és
lebonyolítása.
Szabadidős programokat szervez.
Segítséget nyújt a városmarketinggel összefüggő feladatok megalapozásában és végrehajtásában.
Részt vesz a városi programok összeállításában, szervezésében, lebonyolításában.
Részt vállal Gyomaendrőd kulturális örökségére épített turisztikai kínálat népszerűsítéséből.
Marketing eszközök, turisztikai termékek fejlesztése, használata, összehangolása a befektetés ösztönzési
tevékenységgel.
Partnerség erősítése a helyi vállalkozások, civil szervezetek között.
Aktív kapcsolattartás a médiával, a városról megjelenő hírek népszerűsítése.
A fentieken túl esetenként alapfeladatként végez minden olyan művelődési, művészeti feladatot, melyet
számára az önkormányzat megfogalmaz és finanszíroz.
3.2.2. Közgyűjteményi feladatok
A kulturális örökség megóvása.
Helytörténeti értékek, az élettelen és az élő természet keletkezésének, fejlődésének, Gyomaendrőd és
környéke történelmének minden kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, írásos és egyéb bizonyítéka – továbbiakban
együtt: kulturális javak – gyűjtése.
Gyomaendrőd környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, rendszerezése,
megismertetése.
A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, ismeretszerző, ismeretterjesztő/profi és amatőr alkotó
közösségek és alkotásaik bemutatása.
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A muzeális gyűjteményi alapfeladatok ellátása.
A kiállított tárgyak méltó bemutatási körülményeinek biztosítása.
A gyűjtemény közönségkapcsolatának, interaktivitásának szervezése és fejlesztése. Ennek érdekében
rendszeres kapcsolatot tart a tömegkommunikációs szervekkel, gondoskodik tájékoztató jellegű kiadványok
megjelenéséről.
Kapcsolatot épít társintézményekkel, iskolákkal. Együttműködésükkel gyarapítja a rendezvények számát.
Lehetőséget teremt a gyűjteményben múzeumpedagógiai órák tartásához, biztosítja, ellátja a tárlatvezetést,
segíti a tudományos kutatást végzőket, valamint a gyűjteményi anyaghoz kapcsolódó rendezvényeket.
Időszaki kiállításokat szervez.
Pályázati lehetőségek kihasználásával a múzeum fejlődését, gyűjteményének és tárgyi eszközeinek
gyarapítását, megóvását végzi.
3.2.3. Turisztikai feladatok
Szálláshely szolgáltatás és étkeztetés, turisztikai attrakció működtetése.
A zarándok szálláshely működtetése, vendégek fogadása és ehhez tartozó szolgáltatások működtetése.
A szálláshely tálalókonyháján étkeztetés szolgáltatás biztosítása.
Vallásturisztikai programok szervezése. A Szent László zarándokút és gyalogzarándoklat szervezésében való
együttműködés.
A Bárka Halászati Látogatóközpont propagálása, működtetése, programok szervezése.
Ökoturisztikai fejlesztések elősegítése, ehhez kapcsolódó programok kidolgozása és működtetése.
A Szent Antal kenyérsütőház, mint történelmi épített örökség védelme, bemutatása. A kulturális emlék
történetére épülő közművelődési programcsomagok kidolgozása és működtetése.
3.3. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai
3.3.1. Népház-intézményi központ (székhely)
Címe: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Levelezési címe: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Feladata
Gondoskodik az intézményhez tartozó helyszíneken végzett közművelődési, közösségi tevékenységek
szakmai és működési feltételeiről.
Intézi a költségvetési gazdálkodással összefüggő teendőket, valamint a személyi munkaügyi feladatokat,
együttműködve a gazdasági egységgel.
Intézményi szintű információs bázist, szolgáltatásokat működtet. Statisztikai összegzéseket, elemzéseket
készít.
Folyamatosan koordinálja az intézmény szakmai programjait, rendezvényeit.
Intézményi irattárat működtet.
Reklám és tájékoztató anyagok készítése az intézményegységek rendezvényeihez.
Biztosítja a technikai (hang, fény, egyéb) feltételeket az intézményi egységek rendezvényeihez.
Gondozza, szervezi az intézményi szintű rendezvényeket és pályázatokat.
Naponta gondoskodik a postai és más küldemények eljuttatásáról, regisztrálásáról.
Szervezi és intézi az intézmény belső és külső kommunikációját, propagandáját és kapcsolatait.
Tervezetet készít, és előkészítő folyamatokat vezet be a minőségértékelési rendszer bevezetéséhez.
Közösségek létrehozásának, működésének szakmai segítése, tevékenységükhöz feltételek biztosítása. Civil
szervezetek létrehozásának, működésének segítése.
Tanfolyamok, ismeretterjesztő alkalmak, képzések szervezése.
A Szent Antal Népház alapfeladata útján nyújtja a Gyomaendrődi Barátság Nyugdíjas Klub részére a
teremhasználatot 62.500.- Ft értékben. Az intézmény többlet feladata költségének keretéül a Civil Alap B)
komponensében megtakarított összeget jelöli ki a fenntartó.
A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.
3.3.2. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Címe: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
Feladata
A kulturális örökség megóvása.
Helytörténeti értékek, az élettelen és az élő természet keletkezésének, fejlődésének Gyomaendrőd és
környéke történelmének minden kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, írásos és egyéb bizonyítéka – továbbiakban
együtt: kulturális javak – gyűjtése.
Gyomaendrőd környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, rendszerezése,
megismertetése.
A muzeális gyűjteményi alapfeladatok ellátása.
69

A kiállított tárgyak méltó bemutatási körülményeinek biztosítása.
A gyűjtemény közönségkapcsolatának, interaktivitásának szervezése és fejlesztése.
Kapcsolatot épít társintézményekkel, iskolákkal. Munkakapcsolatot alakít ki és működtet a hazai és a határon
túli egyetemek szakirányú tanszékeivel.
Lehetőséget teremt a gyűjteményben múzeumpedagógiai órák tartásához, biztosítja, ellátja a tárlatvezetést,
segíti a tudományos kutatást végzőket, valamint a gyűjteményi anyaghoz kapcsolódó rendezvényeket.
Időszaki kiállításokat szervez.
Pályázati lehetőségek kihasználásával a múzeum fejlődését, gyűjteményének és tárgyi eszközeinek
gyarapítását, megóvását végzi.
A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.
3.3.3. Gyomai Táj- és Alkotóház
Címe: 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.
Feladata
A tájház épületének védelme, a gyomai tájépítészet bemutatása.
Közösségi programok szervezése elsősorban a néphagyományokhoz kapcsolódva.
Játszóházak, alkotótáborok szervezése.
Alkotói közösségek segítése, fórumok, megjelenési alkalmak biztosítása.
Népi kézműves tevékenységek propagálása, alkotóműhelyek létrehozása, támogatása.
A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.
3.3.4. Bárka Halászati Látogatóközpont
Címe: 5502 Gyomaendrőd, Templom-zug Hrsz. 7701/1.
Feladata
- A látogatóközpont megfelelő működésének biztosítása, a kiállítás látogatóknak szakmai vezetés biztosítása.
- A helyi lakosság kulturális igényeinek és szükségleteinek figyelembevételével közösségi programok, rendezvények
szervezése az éves munkatervben maghatározottak szerint.
- Kulturális és turisztikai információk, szolgáltatások nyújtása a város programjairól, rendezvényeiről, szórakozási,
ismeretszerzési lehetőségeiről
- Ismeretek nyújtása a Hármas-Körös természeti értékeiről és hagyományos kultúrájáról.
- A magyar halászat történetének bemutatása, a hagyományos halfogási módok interaktív ismeretátadása.
Hagyományos halászati eszközök gyűjtése és bemutatása.
- A Hármas-Körös halászati hagyományainak felkutatása és kiállítások formájában való megismertetése.
- Interaktív múzeumi órák tartása. Kapcsolódva az iskolai tananyagokhoz.
- A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.
3.3.5. Szent Antal zarándokház
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Feladata
Szálláshely szolgáltatás és étkeztetés, működtetése.
A zarándok szálláshely működtetése, vendégek fogadása és ehhez tartozó szolgáltatások működtetése.
A szálláshely tálalókonyháján étkeztetés szolgáltatás biztosítása.
A szállásadással kapcsolatos dokumentációs feladatok végzése, pénztárgép kezelése.
A szálláshely naprakész karbantartása, takarítása.
A szállóvendégek informálása a város és a környék programjairól, látványosságairól.
3.3.6. Szent Antal kenyérsütőház
Címe: 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
Feladata
A Szent Antal kenyérsütőház, mint történelmi épített örökség védelme, bemutatása.
A kulturális emlék történetére épülő közművelődési programcsomagok kidolgozása és működtetése.
Múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása, működtetése.
3.4. Az intézményi központ és telephelyeinek nyitva tartási rendje
A Szent Antal Népház aktuális programjai megkívánhatják az SZMSZ-ben meghatározott nyitva tartási időktől
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történő eltéréseket. Ezt minden esetben az igazgató vagy annak helyettese, illetve az adott intézményegység
szakmai vezetője határozhatja meg vagy engedélyezheti. A munkaszüneti nappal együtt járó ünnepeken a nyitva
tartást a városi és intézményi rendezvény-igények határozzák meg.
3.4.1. A Szent Antal Népház és telephelyeinek nyitva tartása
Szent Antal Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Hétfőtől-péntekig: 8-16-ig
A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon előzetes egyeztetés alapján tart nyitva.
Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Hétfőtől-vasárnapig
A szálláshely a vendégfoglalás szerint a hét minden napján 0-24ig működik.
A szállás elfoglalása az érkezés napján 20 óráig történik. A szálláshely ügyelet 0-24-ig működik.
Gyomai Táj- és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.
Hétfőtől-vasárnapig. 8-16-ig előzetes bejelentkezésre látogatható.
A telephelynek nincs folyamatos nyitva tartása, hanem az igényekhez igazodva előzetes egyeztetés alapján tart
nyitva.
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
Turisztikai szezonban (május 1-augusztus 31.) Hétfőtől-péntekig:9-16.30-ig Szombat: 9-13-ig
Turisztikai szezonon kívül szeptember 1-április 30.) Hétfőtől-péntekig: 9-14-ig Szombaton: 9-13-ig
Szent Antal Kenyérsütőház 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
Hétfőtől-péntekig: 8-16-ig
A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon előzetes egyeztetés alapján tartunk nyitva.
Bárka Halászati Látogatóközpont 5502 Gyomaendrőd, Templom-zug HRSZ 7701/1.
Turisztikai szezonban (május 1-augusztus 31.) Keddtől-péntekig: 13-18-ig; Szombaton és Vasárnap: 913-ig
Turisztikai szezonon kívül (szeptember 1-április 30.) Szerdától-szombatig: 9-13-ig.
A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon előzetes egyeztetés alapján tart nyitva.
4. Az intézmény vezetése és a vezető feladatai
4.1. Igazgató
Feladatait a fenntartó által meghatározott munkaköri leírás szerint végzi.
Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője. Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének
biztosítása, a kitűzött célok és feladatok megvalósításának irányítása, a munka összehangolása.
Igazgatói minőségben gyakorolja munkáltatói, szakmai, gazdasági irányítói jogkörét.
Munkáltatóként a kinevezés, módosítás, felmentés, fegyelmi, jutalmazás, stb. jogköröket gyakorolja.
Irányítja a szervezet munkáját, az intézményi egységek szakmai tevékenységének összehangolását.
Egyes teendőket részben vagy egészben, tartósan vagy átmenetileg a beosztott vezetőkre vagy más
munkatársakra átruházhat.
Szakmai végzettségének megfelelő feladatokat is ellát.
Feladatainak ellátása során eljár az intézmény képviseletében.
Jogosult az intézményhez érkező küldemények átvételére, felbontására, a kimenő ügyiratok aláírására
(kiadmányozási jogkörrel bír).
A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozott irat tartalmáért
és alakiságáért a kiadmányozó felelős.
Képviseli az intézményt jogi, társadalmi szervekkel és magánszemélyekkel szemben.
Részt vesz a Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete ülésein, beszámol az intézményben
végzett tevékenységről.
Meghatározza a dolgozók munkakörét, a munkát a létszámnak, szakmai felkészültségnek, és az intézmény
sajátos viszonyainak megfelelően osztja el.
Meghatározza az intézmény ügyvitelét, gondoskodik annak betartásáról.
Gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek biztosításáról és érvényesítéséről;
Feladata a személy-, és munkaügyi feladatok ellátása, melyet az önkormányzat munkaügyi munkatársával
végez.
Az Mt. rendelkezései, valamint a KJT. alapján gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói, fegyelmi
jogkörét.
Gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzésének megszervezéséről.
Gondoskodik arról, hogy az intézmény minden dolgozója megkapja munkaköri leírását és annak megfelelően
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lássa el feladatait.
Gondoskodik a tűz-, munka-, és balesetvédelem megszervezéséről.
Felelős
Felelős az intézmény SZMSZ-ének elkészítéséért és végrehajtásáért.
Az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért;
Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő
ellátásáért.
A költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért.
A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és
hitelességéért, a gazdálkodási lehetőség és a kötelezettségek összhangjáért.
Az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.
A jóváhagyott munkaterv és költségvetés teljesítéséért.
Az önkormányzati tulajdonok védelméért, a tűzvédelmi és munkabiztonsági előírások betartásáért,
betartatásáért.
Hatásköre
Közvetlenül irányítja az intézményben dolgozó szakemberek munkáját, elkészíti munkaköri leírásaikat.
Gyakorolja valamennyi foglalkoztatott felett a munkáltatói jogokat, fegyelmi, valamint kártérítési jogkört.
Aláírási és kötelezettségvállalási joggal rendelkezik.
Az intézmény nevében kötelezettségeket vállalhat, és jogokat gyakorolhat az érvényben lévő mindenkori
jogszabályok szerint.
Személyre szólóan értékeli, minősíti a dolgozók tevékenységét.
Engedélyezi a dolgozók szabadságát és kiküldetését.
Megállapítja az intézményi szolgáltatások, rendezvények díjait.
Az intézményi szabályzatokban foglaltak érvényesítése, betartatása az intézményben dolgozókkal és a
használókkal.
A helyettesítés rendje
Az igazgató a feladatkörébe tartozó egyes jogköröket akadályoztatása esetén írásban valamely szakalkalmazottra –
kivéve a munkáltatói jogkör - átruházhatja. Az átruházott hatáskörben a megbízott teljes felelősséggel jár el.
4.2. Muzeológus
Feladata
Rögzíti a gyűjtemény adatait, a gyarapodási – és leltározási könyvet naprakészen vezeti.
Felelős a belépőjegyek elszámolásáért, nyilvántartásáért.
Közreműködik a kiállítások szervezésében, rendezésében, megszervezi a kiállítási anyag szállítását.
Felügyeli a kiállításokat, a látogatóknak tájékoztatást nyújt; esetenként tárlatvezetést tart.
Múzeumi közművelődési és közösségkapcsolati tevékenységet végez.
Közreműködik múzeumi foglalkozások, csoportos gyermek, ifjúsági foglalkozások szervezésében és
lebonyolításában.
Elkészíti a Muzeális Gyűjteménye statisztikai adatszolgáltatását, egyéb szakmai adatszolgáltatást végez.
Gondoskodik a város helyi értékeinek felkutatásáról, gyűjtéséről, szakmai leírásáról, javaslatot tesz azok
védelméről, megóvásáról, elhelyezéséről. Ezt a tevékenységet szakmailag elvárható módon dokumentálja,
publikálja.
Figyeli a szakterületére vonatkozó pályázati kiírásokat, javaslatot tesz a pályázat benyújtására, az igazgatóval
történt egyeztetés után előkészíti és megírja, pozitív elbírálás esetén a munkatársaival lebonyolítják, az elszámolást
előkészíti.
A felnőtt korosztály iskolán kívüli képzésének koordinálása, tanfolyamok, tréningek szervezése.
A szakterületéhez kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység ellátása.
Felelős
-

Felelős a gyűjtemény szakmai munkájáért.
Felelős a szakterülete minőségbiztosítással kapcsolatos szakmai feladatainak ellátásáért.
Felelős a tűzvédelmi és munkabiztonsági előírások betartásáért, betartatásáért.

Hatásköre
Javaslatot tesz az intézmény szakmai feladatainak, minőségkultúrájának fejlesztésére, pályázatokon való
részvételre.
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Az igazgató eseti megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt, illetve különböző civil és
más szakmai szervezetekben.
Az intézményi szabályzatok változtatására, új szabályzatok létrehozására a meglévők betartatására, azok
frissítésére javaslatot tesz az igazgatónak.
Intézkedik az általa észlelt jogellenes vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről.
Elősegíti az intézmény minőségbiztosításával kapcsolatos teendőket.
4.3. Múzeumpedagógus
Feladata
A muzeális gyűjtemény anyagához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások, programok kidolgozása és
működtetése.
A muzeális gyűjtemény közönségkapcsolati tevékenységének végzése.
Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.
Múzeumi órák kidolgozása és megtartása.
Múzeumpedagógiai kiadványok szerkesztése, kidolgozása.
Látogatók fogadása, tárlatvezetések végzése.
A gyűjteményi anyag karbantartása a muzeológus irányításával.
A műtárgyraktár rendjének megőrzése, karbantartása.
Tudományos publikációkban való közreműködés.
Felelős
-

A gyűjtemény közönségkapcsolatának szervezéséért, működésért.
A múzeumi közművelődési programok, rendezvények lebonyolításáért.
Az oktatási intézményekkel való kapcsolattartásért.

Hatásköre
Javaslatot tesz az intézmény szakmai feladatainak, minőségkultúrájának fejlesztésére, pályázatokon való
részvételre.
Az igazgató eseti megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt, illetve különböző civil és
más szakmai szervezetekben.
Az intézményi szabályzatok változtatására, új szabályzatok létrehozására a meglévők betartatására, azok
frissítésére javaslatot tesz az igazgatónak.
Intézkedik az általa észlelt jogellenes vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről.
4.4. Programszervező- ügyintéző
Feladata
Részt vesz az intézmény közművelődési és turisztikai programjainak szervezésében, lebonyolításában.
Folyamatosan kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel, csoportokkal.
Hatékonyan részt vesz a szálláshely szolgáltatás működtetésében.
Szervezi és ellenőrzi a kisegítő, üzemviteli dolgozók munkáját, munkaidejük beosztását.
Részt vesz az intézmény munkatervének és beszámolójának és más elemzéseinek elkészítésében.
Biztosítja a rendezvényekhez szükséges technikai feltételeket.
Előkészíti a különböző adatszolgáltatási kötelezettségekkel járó feladatokat,
Egyezteti az intézmény minden napi működéséhez a technikai, műszaki feladatokat.
Részt vesz célvizsgálatokban.
Elemzi és értékeli az intézményi energia, illetve erőforrások felhasználását és a rendellenességek
megszüntetése érdekében intézkedik.
Szervezi a leltározással és selejtezéssel összefüggő feladatokat
Ellátja, szervezi az éves munkatervben számára meghatározott feladatokat, rendezvényeket.
Közreműködik pályázatok írásában és megvalósításában.
Előkészíti a bérleti szerződéseket, illetve gondoskodik a bevételek (bérleti díjak, tagdíjak, részvételi díjak,
belépődíjak) befizetéséről.
Az iktatási szabályzat szerint végzi az intézmény ügyirat iktatási feladatait
Felelős
-

A programok szervezéséért, lebonyolításáért.
A szálláshely kommunikációs feladatainak elvégzéséért.
Az adatszolgáltatások, tervezetek, elemzések határidőre történő, pontos elkészítéséért, illetve eljuttatásáért.
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-

A leltározás szabályszerűségéért, a leltári nyilvántartások pontosságáért, a határidők betartásáért.
Az intézményi szabályzatok betartásáért és betartatásáért, illetve folyamatos karbantartásáért.
Az intézmény folyamatos, zökkenőmentes működéséért.
A pénzügyi és iktatási feladatok pontos elvégzéséért.

Hatásköre
Javaslatot tesz az intézmény technikai, műszaki dolgozóit érintő személyi kérdésekben és gondoskodik a
helyettesítésekről.
Az igazgató eseti megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt, illetve különböző civil és
más szakmai szervezetekben.
Ellenőrzési feladatai: az üzemeltetési dolgozók munkavégzésére irányuló, illetve az éves ellenőrzési terv
szerint.
Az intézményi szabályzatok karbantartása, intézkedések azok frissítésére.
Intézkedik az általa észlelt jogellenes vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetéséről.
4.5. Üzemviteli munkatársak
4.5.1. Programasszisztens-takarító
Feladata
A népház, a szálláshely, a sütőház takarítása, a környezetük rendben tartása
Aktív részvétel a szálláshely vendégeinek fogadásában és ellátásában
A közösségi terek berendezése a programoknak megfelelően
A programvezető irányításával turisztikai programok lebonyolítása
Ügyeleti feladatok ellátása az intézmény bármely telephelyén
Felelős
-

Az intézmény tisztaságáért, rendezettségéért
A technikai berendezések szakszerű használatáért
Az ügyeleti feladatok ellátásáért
A tűz és balesetvédelmi szabályok betartásáért

Hatásköre
-

A munkaköri leírásban rögzített feladatok önálló ellátása
Az intézmény házirendjének betartatása
Az intézmény nyitása és zárása

4.5.2. Karbantartó-fűtő
Feladata
Az intézmény fűtésrendszereinek működtetése, karbantartása
Az épületek karbantartása és környezetük rendben tartása
A menekülési útvonalak ellenőrzése, szabadon tartása
A tűzjelző berendezések rendszeres ellenőrzése
Ügyeleti feladatok ellátása az intézmény bármely telephelyén
Felelős
-

A fűtési rendszerek működéséért
Az intézmény környezetének rendezettségéért
Az ügyeleti feladatok ellátásáért
A technikai berendezések szakszerű használatáért
A tűz és balesetvédelmi szabályok betartásáért

Hatásköre
-

A munkaköri leírásban rögzített feladatok önálló ellátása
Az intézmény házirendjének betartatása
Az intézmény nyitása és zárása

4.6. A munkatársak kötelezettségei, jogai és felelőssége
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A munkájára vonatkozó hatályos jogszabályokat és intézményi rendelkezéseket, utasításokat ismerje és
tartsa be.
Munkatársi, emberi, szakmai együttműködést alakítson ki kollégáival és vállaljon egyéni felelősséget a
munkájáért.
A tevékenységét érintő információkat megfelelően kezelje, ügyeljen a szolgálati titok védelmére.
Tartsa be a munkarend és a munkafegyelem, valamint a tűzrendészeti, baleset-, környezet- és
vagyonvédelmi előírásokat.
Kötelessége a rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű, takarékos
felhasználása, a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó előírások betartása és más, az intézményben munkát
vállaló, vagy ide betérő vendégekkel ezek betartatása.
Az intézmény szakmai képzési terve alapján továbbképzésen való részvételre kötelezett.
Olyan javaslat megtétele, mely révén a munka hatékonysága, minősége javítható.
Az intézmény terveinek és célkitűzéseinek kialakításában és az eredmények értékelésében való részvétel.
A munkavégzéshez szükséges tárgyi és technikai eszközök használata.
A munkavégzéshez szükséges információk megszerzése és felhasználása.
Minden dolgozót személyes felelősség és kötelezettség terhel a munkaköri leírásban és a munkatervben
foglalt feladatai maradéktalan, pontos és hatékony elvégzéséért.
Az igazgató jogosult a szervezeti egység minden dolgozójának közvetlen utasítást adni, a dolgozó köteles
minden - az intézményt érintő - kérdésről az igazgatót tájékoztatni.
Tevékenységével elősegítse az intézmény hatékony működését, működetését.
Munkája egészére az ember- és értékközpontúság, az értékközvetítés legyen a jellemző.
Tevékenységével hozzájáruljon a helyi társadalmi-művelődési célkitűzések segítéséhez.
Tevékenységét a helyi civil társadalom és az intézmény igényeivel, érdekeivel és elvárásaival összhangban
végezze.
Az intézmény keretében folyó valamennyi tevékenységet a fenti célkitűzések jegyében kell szervezni és
elbírálni.
Az intézmény jellegéből és feladataiból következően csak akkor működik szakszerűen, ha dolgozói minél teljesebb
mértékben részt vesznek a feladatok meghatározásában, a tevékenységi tervek kimunkálásában, az eredmények
létrehozásában. A munkavégzés sajátossága az is, hogy az intézményi tevékenység sok szálon fonódik a megye, az
ország kulturális életéhez, ezért is kell egyre szélesebb körű, hatékony kapcsolatrendszer kiépítésére törekedni a
munkatársaknak.

5. Az intézmény működése
5.1. Munkaértekezletek rendje
Az intézményen belüli kapcsolattartás leghatékonyabb módja a rendszeres munkaértekezlet.
Gyakoriság: kéthetente 1 alkalommal (hétfő délelőtt)
Résztvevők: összes alkalmazott
Az intézményvezető a munkaértekezleten:
beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról
értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését
értékeli az intézményben dolgozók munkakörülményeinek alakulását
ismerteti a következő időszak feladatait
A különböző munkaterületek dolgozói:
beszámolnak tevékenységükről
javaslataikat elmondják, észrevételeiket kifejthetik
kérdéseket tehetnek fel az intézmény vezetőjének
A munkaértekezleteken meghatározott feladatokról emlékeztető készül, melyet iktatni kell.
5.2. A dolgozók érdekképviselete
Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók közalkalmazotti képviselőjével. A Kjt. szerint 15 fő
alatti létszám esetében 1 fő közalkalmazotti képviselő képviseli a dolgozók érdekeit.
5.3. A munkaterv
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi feladatait.
Az intézményi munkatervet az igazgató készíti el.
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A munkaterv készítésének fázisai:
a szakalkalmazottak - az igazgató által megadott szempontok szerint - összegzik előző évi munkatervi
feladataik megvalósulását
statisztikai elemzések készítése
költségvetési elemzések készítése
az előzetes egyeztetések után egységszintű és összesített rendezvényterv készítése
a munkaterv összeállítása, formába öntése
A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az intézményben működő
közösségek képviselőinek
A munkatervet az intézmény alkalmazotti értekezlete fogadja el, ill. jóváhagyás céljából meg kell küldeni a
felügyeleti szervnek
A munkatervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá
Az intézmény igazgatója a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli
5.4. Munkaidő
A munkarendre vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók. A munkaidőbeosztást a munkaköri leírás tartalmazza.
Az intézmény dolgozói számára a munkaidő kezdetét és végét az igazgató állapítja meg. A munkaidő heti 40
óra a napi 8 órában foglalkoztatottak részére.
Az igazgató határozza meg az ügyeleti beosztást. Az ügyeleti munkaidő az intézmény programjainak
időpontjaihoz igazodik. Az ügyeletes ez idő alatt az épületben informálja az érdeklődőket, felelős a rendezvényekért
és a vagyonvédelemért.
Az intézmény dolgozóinak heti munkaidőkeretét meghaladó munka túlmunkának minősül, melynek
ellenértékeként szabadidő jár.
A szabadidőt legkésőbb a túlmunka elvégzését követő hónap végéig ki kell adni. A túlmunkáért járó
szabadidőt úgy kell feltüntetni a jelenléti íven, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen annak jogossága.
Túlmunkára az igazgató kötelezheti a dolgozót, melynek mértékét a mindenkor hatályos Munka Tvk.
megfelelő pontja alapján kell megállapítani
A teljesített munkaidő rögzítésére jelenléti ívet kell vezetni.
Ünnepnapokon és pihenőnapokon végzett túlmunkáért a dolgozókat a mindenkor hatályos jogszabályok ide
vonatkozó rendelkezései alapján szabadidő megváltás illetve túlmunka-díjazás illeti meg.
A dolgozó köteles megbetegedését vagy távolmaradásának okát az igazgatónak haladéktalanul bejelenteni.
Betegségét minden esetben orvosi-táppénzes bizonyítvánnyal kell igazolnia.
Az igazgató a munkarend és munkafegyelem megsértőit a jogszabályban előírtak alapján vonhatja
felelősségre.
5.5. Szabadság
A munkavállalók, közalkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a Kjt., valamint a Munka
Törvénykönyvében, Mt.-ben foglalt előírások szerint kell megállapítani. A munkavállalókat, közalkalmazottakat
megillető és kivett szabadságról nyilvántartást vezet az intézmény, melyért az igazgató felel. A rendes szabadság
kiadásához - előzetesen a munkahelyi dolgozókkal egyeztetett - éves szabadságolási terv készül. A rendkívüli és
fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az igazgató jogosult. Az intézmény zavartalan
működését a szabadságok ésszerű koordinálásával kell biztosítani.
5.6. Kártérítési kötelezettség
A munkavállaló közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyából, munkaviszonyából származó kötelezettségének
megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.
5.7. Anyagi felelősség
Az intézmény valamennyi munkavállalója, közalkalmazottja felelős a berendezési, felszerelési tárgyak
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, könyvek, felszerelési cikkek, stb. megóvásáért. Az intézmény
használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a
munkavállaló, közalkalmazott munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban
keletkezett. A munkavállaló, közalkalmazott szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű
használati cikkeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan.
5.8. A Szent Antal Népház intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje
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Az intézmény épületeit címtáblával kell ellátni.
A létesítményeket és a termeket az előre kialakított rend, illetve az intézményi használati szabályzat szerint
használhatják a látogatók.
Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását – szabad
helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja.
A bérleti díjat a Képviselő-testület által elfogadott mérték szerint kell megállapítani. A bérbeadás rendjét,
menetét külön szabályzat tartalmazza.
Közhasznú feladatokat ellátó civil szervezetek külön megállapodás alapján térítési díj ellenében
használhatják az intézmény tereit.
5.9. Munkarend
Az intézmény dolgozói éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. A munkatervhez szükséges anyagi
fedezetet az igazgató biztosítja a költségvetésben előirányzottak szerint.
A munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatban a munkaszerződést, a kinevezési, megbízási, stb.
ügyeket a vonatkozó jogszabályokszerint kell intézni. Ezeket az igazgató köti meg a dolgozóval.
A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejöttekor az igazgató köteles meghatározni a dolgozó munkakörét –
a munkaköri leírásban – és a munkabérét.
A munkavégzésre irányuló jogviszony bármely időszakban megszűnhet a vonatkozó jogszabályokalapján.
A dolgozókat a jogszabályokban előírt szociális juttatások illetik meg. Az adható juttatásokat a fenntartó az
éves költségvetési rendeletben határozza meg.
A munkáltató köteles megtéríteni azt a költséget, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek során a
munkavállalónak indokoltan merültek fel.
Minden dolgozónak kötelessége a munkaköri leírásban és egyéb szabályzatban előírtak betartása és
betartatása; szakmai önképzése; az intézmény tulajdonának védelme és a takarékosság. A munkavégzés teljesítése
az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, a munkahelyi vezetője utasításainak megfelelően az ott érvényben
lévő szerint történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és
pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot,
amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más
ott dolgozó személyre hátrányos következményekkel járhat.
Amennyiben adott esetben a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható
felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Az intézményben gyakorlatot teljesítő, vagy diák munkát végzők nyilatkozatban vállalják, hogy a gyakorlati
idő, diák munkavégzés alatt megismert adatokat, információkat bizalmasan kezelik. Tanulmányaikban – dolgozat,
előadás – csak abban az esetben használhatják fel a tudomásukra jutott adatokat, ha az előadás szövegét, a
dolgozatot bemutatják és egyeztetik az intézmény igazgatójával.
5.10. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek
A dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok.
Az intézmény dolgozóinak, a foglalkoztatottaknak és a használóknak a személyiségi jogaihoz fűződő adatok.
A dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok.
A gazdálkodással, a támogatásokkal, erőforrásgyűjtéssel kapcsolatos információk.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a
tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem
kap.
5.11. Ügyrend
-

Érkező és kimenő küldemények kezelése az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően
Bélyegzők nyilvántartása a Bélyegző-nyilvántartási Szabályzat szerint
Kulcsok használata a Kulcsnyilvántartási Szabályzat szerint
A szolgáltatási díjakból befolyt pénzt a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell kezelni.

5.12. Az intézmény ügyiratkezelése
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és
ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési és kiadmányozási szabályzatban
foglalt előírások alapján az adminisztrációs ügyintézőnek kell végezni.
5.13. A kiadmányozás rendje
A kiadmányozás rendjét az igazgató szabályozza. A kiadmányozás rendje az alábbiak szerint történhet: Az
intézményben bármilyen területen kiadmányozásra az igazgató jogosult. Távolléte esetén a kiadmányozási jog
gyakorlója az általa megbízott munkatárs.
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5.14. Számítógépes dokumentumtár
Az intézmény felépíti és folyamatosan frissíti a számítógépes adattárát, amely pontos megnevezéssel, tevékenység
szerinti besorolással, elérhetőségekkel tartalmazza az intézmény tevékenységével összefüggő valamennyi
kapcsolatát helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten.
5.15. Az intézményben végezhető reklámtevékenység
Az intézményben a fenntartó önkormányzat által meghatározottak szerint és csak az igazgató, engedélyével
helyezhető ki reklámhordozó.
5.16. Intézményi óvó, védő előírások
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a használóknak az egészségük és
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja.
Baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.
Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz
esetére előírt utasításokat, a menekülés útját.
5.17. Panaszkezelés
A látogatók az intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszaik esetén az ügyeletes kollégához,
programszervezőhöz és az igazgatóhoz egyaránt fordulhatnak. A felsorolt munkatársak a szóbeli problémára a
helyszínen, azonnal megoldást keresnek. Az írásbeli panaszokat nyilván kell tartani. Az intézmény igazgatója
kivizsgálja a panaszt, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti és a panaszos félnek 10 napon belül
írásban visszajelez.
5.18. Bombariadó esetén követendő eljárás
Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt helyeztek el,
haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény igazgatóját vagy az ügyeletes munkatársat.
Az igazgató - a lehető legrövidebb időn belül - értesíti erről a tényről az épületben lévő valamennyi személyt,
majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását.
Az ügyeletes munkatárs közreműködik az intézmény elhagyásának lebonyolításában. Az igazgató utasítására
értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadóról.
6. Az intézmény gazdálkodásának szabályai
6.1. Intézmény gazdálkodása
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő
feladatok ellátása a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályának közreműködésével történik.
6.1.1. Gazdálkodási rendszere
Az intézmény jogállását tekintve önállóan működő intézmény, gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv.
A Szent Antal Népház a vonatkozó pénzügyi jogszabályoknak megfelelően működik.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
A munkatervben foglaltak megvalósításához szükséges anyagi fedezetet Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a költségvetésben előirányzottak szerint.
Az intézmény a költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A gazdálkodói jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja.
A pénzügyi adminisztrációt az igazgató és az ügyviteli alkalmazott a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztályával közösen végzi.
A bérgazdálkodási jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja.
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján köteles dolgozni. A bevételeket és a
kiadásokat az abban foglaltak szerint teljesíti.
Az évi költségvetés-tervezetet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el az igazgató javaslataival
és azok jóváhagyásával.
A költségvetést Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete hagyja jóvá.
Az intézmény a gazdálkodásáról az általános felügyeleti szervnek köteles elszámolni.
Ha az intézmény igazgatója személyében változás történik, a pénzmaradványt, az ingó és ingatlan
vagyontárgyakat valamint a készleteket jegyzőkönyvileg kell átadni és átvenni.
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Az intézmény programjaira szóló belépőjegyeket, a tanfolyamok díjait az igazgató szabja meg. A terembérlet
díjszabásait, valamint az intézmény szolgáltatási díjait a Képviselő Testület által elfogadott árszabás határozza meg.
Kormányrendelet szerinti kötelezettségvállalással kapcsolatos jogköröket az intézmény igazgatója gyakorolja.
Távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rend az irányadó.
Utalványozás: a kiadások és bevételek beszedésének elrendelésére jogosult az intézmény vezetője,
ellenjegyzésre jogosult a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője.
Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, ezért a pénzkezelés, leltározás,
selejtezés és belső ellenőrzés tekintetében a Polgármesteri Hivatal – mint gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv – szabályzatai az irányadóak:
-

Belső Ellenőrzési Szabályzat
Eszközgazdálkodás az Eszközök, források értékelési szabályzatának megfelelően
Tárgyi eszközök nyilvántartása a Leltározási és Selejtezési Szabályzatnak megfelelően
Gazdasági ügyrendi szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Számlarend és Bizonylati szabályzat

6.2. Belső ellenőrzés
Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény igazgatója a
felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó szakmai tevékenységgel összefüggő
és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.
7. Az intézményi kapcsolatrendszer
7.1. Az intézmény kapcsolatrendszere
Tevékenysége során kapcsolatot tart a kultúra-művelődés területén érdekelt önkormányzatokkal,
intézményekkel, szervezetekkel, közösségekkel.
Szakmai együttműködést alakít ki a megyei társszervekkel.
Tevékenységi körét érintő országos és nemzetközi szakmai intézményekkel, egyesületekkel, társaságokkal, a
kölcsönösség jegyében együttműködik, illetve tevékenységükbe az intézmény munkatársai révén bekapcsolódik.
Az intézményt a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. E feladatot az igazgató megbízása alapján
egyes esetekben átruházhatja, írásbeli felhatalmazás alapján. A kapcsolattartás közvetlenül valósul meg írásos és
szóbeli formában. A kapcsolattartás folyamatos, illetve konkrét feladatra irányuló.
Az intézmény tevékenysége ellátása érdekében folyamatosan együttműködik:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Bizottságaival,
Gyomaendrőd Város Nemzetiségi Önkormányzataival,
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala különböző osztályaival, és munkatársaikkal.
A Kállai Ferenc Kulturális Központtal
A városban működő közművelődési, művészeti, oktatási intézményekkel és az ilyen feladatokat ellátó civil
szervezetekkel,
Az egészségvédelmi, mentális és szociális intézményekkel, civil szervezetekkel,
Az egyes városrészekben működő intézményekkel és szervezetekkel, kiemelten a közművelődési és oktatási
- nevelési intézményekkel,
A megyei és regionális szakmai intézményekkel, szervezetekkel, az országos szakmai szervezetekkel.
7.2. Kapcsolat a médiával
Az intézmény eredményes munkájához, szolgáltatásaihoz, a szükséges erőforrások megteremtéséhez
nélkülözhetetlen a korrekt, jó kapcsolat a médiával. Ennek formái lehetnek: tudósítások, hírek, elemző írások
megjelentetése, ill. sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések szervezése. Elkészítésükről, megszervezésükről az
intézményi igazgató gondoskodik.
Nyilatkozatot, tájékoztatást az intézményről az igazgató vagy az általa megbízott szakalkalmazott dolgozó adhat. A
televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül, melyek
esetén be kell tartani a következő előírásokat:
A nyilatkozatot adó a médiumok munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon.
A közölt adatok szakszerűek, pontosak, objektívek legyenek.
Figyelemmel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére,
érdekeire.
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti
nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna,
továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje.
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7.3. Az intézmény belső kapcsolattartása
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az intézményi telephelyek, egységek egymással szoros
kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely másik
szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.
A belső kapcsolattartás rendszeres formái: a különböző értekezletek, fórumok, egyeztetések, telefonos, e-mail-es,
internetes kapcsolat.
7.4. Az intézmény külső kapcsolattartása
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a használókkal, szakmai szervezetekkel,
társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. Az egész intézményre
vonatkozóan az igazgató köthet megállapodást.
8. Záró rendelkezések
A Szent Antal Népház igazgatója az
-

SZMSZ módosítását javasolhatja a képviselő-testület részére:

ha az intézmény működési körülményeiben lényeges változás következik be
ha az intézmény tevékenységét egy új jogszabály lényegesen módosítja
ha a jogszabálynak a gyakorlatban valamelyik pontja nem vált be

Az intézmény dolgozói által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé és lép hatályba. A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni, és be kell tartatni azokkal is, akik
kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben használják a helyiségeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi
alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében intézkedhet.
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket önálló szabályzatok
tartalmazzák, igazgatói utasítások egészítik ki.
Mellékletek:
1. Alapító Okirat (VI.1779-20/2015. határozat)
2. Tűz-, Munka- és Balesetvédelmi Szabályzat
3. Házirend
4. Munkaterv (aktuális évi terv)
Az intézmény által jóváhagyott szabályzatok:
1.
Munkaköri leírások
2.
Bélyegző nyilvántartás
3.
Iratkezelési szabályzat
4.
Kulcsnyilvántartási szabályzat
5.
Terem- és eszköz bérbeadási szabályzat
6.
Műtárgy-nyilvántartási szabályzat
7.
Tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályzat
8.
Higiéniai szabályzat
9.
Takarítási hulladékkezelési szabályzat
10. HACCP dokumentáció
11. Tálalókonyha technológiai leírás
Az SZMSZ és Mellékletei megtalálhatók az intézmény igazgatói irodájában.

Gyomaendrőd, 2016. július 20.

Dr. Szonda István igazgató

HÁZIREND
Szent Antal Népház
-

Az intézmény tereit, egységeit a nyitvatartási időben mindenki igénybe veheti, aki betartja a használati rendet,
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a közösségi együttlét szabályait és kifizeti a szolgáltatások meghatározott díjait.
A dolgozók és a használók a nyitvatartási időben tartózkodhatnak az intézményben, ill. a telephelyeken. Ettől
eltérni csak az igazgató külön engedélyével lehet.
Az intézmény hivatalos helyiségeiben, raktáraiban, kazánházban, kapcsoló teremben csak az itt dolgozók, az
azokért felelősök tartózkodhatnak.
Az intézmény termei több célra is használhatók. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az állagmegóvásra, a
vagyonvédelemre.
A programok bonyolítása során az igénybevett helyiségek, azok bútorzata és használt technikai eszközök
rendeltetésszerű használatáért a rendező szerv anyagi felelősséggel tartozik, az esetlegesen okozott károkat köteles
megtéríteni!
Az intézmény belső tereiben nem lehet dohányozni. Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.
Feliratokat, hirdetményeket engedély nélkül TILOS elhelyezni az épületben (falra, ajtóra, bármilyen felületre).
Tilos az épületbe járművet, állatot behozni, kivételt képez a vakvezető kutya.
A helytelen használatból vagy figyelmetlenségből keletkezett károkért, esetleges balesetért az intézmény
nem vállal (kártérítési) felelősséget.
Az őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
A használati rend ellen vétőket – akik zaklatják a látogatókat, a munkatársakat, ittasan, vagy kábítószer
hatása alatt, ápolatlanul jelennek meg vagy kárt okoznak - az intézmény szakalkalmazott munkatársai
figyelmeztethetik, vagy az épület elhagyására szólíthatják fel.
Az intézmény használatának, általános feltételeinek a betartása minden látogató számára kötelező!

Kelt.: Gyomaendrőd, 2016. július 20.

Dr. Szonda István igazgató

HÁZIREND
Bárka Halászati Látogatóközpont
A Látogatóközpont használatának, általános feltételeinek a betartása minden látogató számára kötelező!
A látogatóktól kulturált viselkedést, a közösségi együttélés szabályainak betartását kérjük.
A látogatóközpont műszaki létesítményeinek megóvása mindenki számára kötelező!
A programok bonyolítása során az igénybe vett helyiségek, azok bútorzata és használt technikai eszközök
rendeltetésszerű használatáért a rendező szerv anyagi felelősséggel tartozik, az esetlegesen okozott károkat köteles
megtéríteni!
Feliratokat, hirdetményeket TILOS elhelyezni az épületben (falra, ajtóra, bármilyen felületre)!
Tilos az épületbe járművet, állatot behozni, kivételt képez a vakvezető kutya.
A Látogatóközpont területén található tan tóból inni, valamint a tóban tartózkodni szigorúan TILOS!
A Látogatóközpont teljes területén TILOS a dohányzás!
Az őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
Kérjük, ügyeljenek a rendre, tisztaságra!
Kelt.: Gyomaendrőd, 2016.július 20.

Dr. Szonda István igazgató
HÁZIREND
Szent Antal Szálláshely
A HÁZIREND a szálláson tartózkodó összes vendégre vonatkozik.
Hogy biztosítsuk az Ön kellemes pihenését, és elkerüljük az esetleges félreértéseket, szeretnénk, ha
megismerkedne házirendünkkel. A foglalás igazolásánál feltételezhető, hogy elfogadja és be is tartja a házirendet.
Érkezéskor a vendég köteles a szálláshely vezetőjének átadni az adatfelvétel miatt a személyes
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dokumentumait és a helyszínen fizetendő összeget.
Kérjük a szálláshely épületét, a bel-és külterében található berendezéseket, eszközöket rendeltetésszerűen
használni.
A vendégek felelősek a szálláshely és annak környékének tisztaságáért, rendben tartásáért.
A szálláshelyen tartott rendezvények alkalmával fokozott odafigyelést kérünk mind a berendezések,
értéktárgyak, illetve tisztaság tekintetében.
A szálláshely és környékén okozott kárt a károkozó, vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
A szálláshely területére behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
A szálláshelyen este 22:00 órától, reggel 6:00 óráig hangoskodni, a többi szállóvendég pihenését zavarni
szigorúan tilos.
Kérjük a tűz –és balesetvédelmi szabályok betartását.
Dohányozni csak a szálláshely területén kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak, illetve nem dohányozhatnak.
Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szálláshely vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.
A szállásról kizárható az a személy, aki:
bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el
saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti
22:00-6:00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmát, pihenését zavarja
A vezetőnek jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és megbontja a békét.
Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez vagy a szálláshely munkatársaihoz.
Kellemes pihenést kívánunk!
Kelt.: Gyomaendrőd, 2016.július 20.
Dr. Szonda István igazgató
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Szent Antal Népház beszámolási szempontrendszerének meghatározása"
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-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 78. §-a alapján az alábbiak szerint határozza meg a Szent Antal
Népház szakmai beszámolójának szempontrendszerét:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatások
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként kerüljön bemutatásra az ellátott feladatok, szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybe vevők számának alakulása az előző évekhez viszonyítva:
Szent Antal Népház
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Gyomai Tájház és Alkotóház
Szent Antal Zarándokház
Szent Antal Kenyérsütőház
Bárka Halászati Látogatóközpont
III.
IV.
V.
VI.
VII.
IX.

Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
Az adott évben megvalósult fejlesztések
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
Az adott évben benyújtott pályázatok
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. döntési javaslat
"Szent Antal Népház részére előirányzat biztosítása"
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-testülete a 2015. évi szabad maradvány terhére 700.000,-Ft azaz
hétszázezer forint előirányzatot biztosít a Szent Antal Népház részére a Körös Halászati Szövetkezet
tulajdonában lévő Petrás Kálmán makkett gyűjtemény megvásárlására érdekében.
Az Képviselő-testület hozzájárul az intézményi tulajdont létrehozó adásvételi szerződés megkötéséhez, továbbá a
gyűjteménynek Bárka Halászati Látogatóközpontban történő kiállításához, továbbá kezelésével kapcsolatos
feladatok ellátásához.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2016/2017- es
nevelési évben indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Kovács Péterné a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetője jelen előterjesztéssel
kéri a Tisztelt Társulási Tanácsot, mint az intézmény fenntartóját, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvodában 2016/2017-es nevelési évben indítandó csoportokat és létszámokat hagyja jóvá.
A Társulási Tanács 21/2015. (III.30) határozatával úgy döntött, hogy 2015. szeptember 1. napjától az intézményt az
alábbi feladat-ellátási helyekkel működteti tovább:
óvoda
székhely
telephely
telephely
tagintézmény

cím

férőhely

Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd Kossuth u.
7.
Margaréta óvoda
5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4.
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8.
Csárdaszállási
5621 Csárdaszállás, Kossuth u.
Napraforgó Óvoda
23.

108

csoportok
száma
4

44
74
25

1
3
1

Az óvodai beiratkozás a fenntartói döntés figyelembe vételével történt meg. Az alábbi táblázatban látható, hogy az
óvodába beiratkozott gyereklétszám alapján hogyan alakul a csoportok száma és létszáma a következő nevelési
évre vonatkozóan.
Az Intézményvezető Asszony kéri a Társulási Tanácsot, hogy a Kistérségi Óvoda 2016. szeptember 1. napjától 9
óvodai csoporttal működhessen:
Óvoda/csoport

Százszorszép Óvoda
(Kossuth út 7.)
Maci csoport
Nyuszi csoport
Breki csoport
Süni csoport
Összesen:
Margaréta Óvoda
(Jókai út 4.)
Mókus csoport
Összesen:
Csemetekert Óvoda
(Blaha út 8.)
Szivárvány csoport
Süni csoport
Napocska csoport
Összesen:
Napraforgó Óvoda
(Csárdaszállás)
Zümi csoport
Összesen:

Létszám
(előfelvétel)
(fő)

Létszám
összesen
(fő)

SNI
+ egy főként
(fő)

22
23
24 (1)
23 (1)
92 (2)

22
23
25
24
94

1

21
21

21
21

2
2

18 (2)
22
22
62 (2)

20
22
22
64

11 (1)
11 (1)

12
12

1

1
1

SNI
+ két főként
(fő)

1
1
2

Átszámított létszám
(fő)

23
25
27
24
99
23
23
20
23
22
65
12
12
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Mindösszesen:

186 (5)

191

4

2

199

Az óvodai csoportlétszámokkal kapcsolatos előírásokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
határozza meg a fenntartók számára:
- a törvény 83. § (2) bekezdésében határozza meg a fenntartó jogait és kötelezettségeit:
A fenntartó
d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában
indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,
- A törvény csoport és osztálylétszámokat meghatározó 4. melléklet előírásait kell alkalmazni az indítandó csoportok
és létszámok meghatározásakor:
Intézménytípus/Oktatási forma
Óvoda

minimum
13

Osztály- és csoportlétszámok
maximum
25

átlag
20

A csoportok kialakításához törvény 25 és 47. §-ai tartalmaznak előírásokat:
„25. § (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4.
melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális
létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során
az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az
óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában
akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály,
csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.”
„47. § (7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési
igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai
csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel,
tanulóval együtt történik.”
Az intézményvezető asszony által kialakított csoportlétszámok megfelelnek a törvényi előírásoknak:
- a csoportlétszámok a gyomaendrődi feladat-ellátási helyek esetében meghaladják a minimum létszámot,
- a csoportlétszám a csárdaszállási feladat-ellátási hely esetében nem éri el a minimum létszámot:
A köznevelési törvény 89 § (1) bekezdése alapján azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú gyermek
rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig
fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, óvoda esetében a települési önkormányzat a hivatal tájékoztatása
mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról.
A demográfiai adatok alapján megállapítható, hogy a településen a következő három évben is eléri az óvodáskorú
gyermekek száma a 8 főt, valamint a szülők ilyen irányú igényét írásban benyújtották a fenntartó felé. A döntést
követően a hivatal gondoskodik az oktatási hivatal tájékoztatásáról. Fent leírtak értelmében a csárdaszállási óvodai
csoport 12 fővel történő indítása megfelel a törvényi előírásnak.
- a Százszorszép Óvodában egy csoportlétszám haladja meg a törvényileg meghatározott maximális
csoportlétszámot. Ennél a csoportnál a fenntartónak engedélyeznie kell a maximális csoportlétszám túllépését, mely
nem lehet több 20 %-nál.
Összegezve a gyermeklétszám és az óvoda széttagoltsága indokolja a 9 csoport indítását.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2016/2017- es nevelési évben indítandó csoportok és
létszámok jóváhagyása "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése alapján a 2016/2017-es nevelési évben a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi:
Óvoda
Százszorszép
Csemetekert
Margaréta
Gyomaendrőd:

Gyermeklétszám
94 (99) fő
64 (65) fő
21 (23) fő
179 (187) fő

Csoportok száma
4
3
1
8

12 (12) fő
191 (199) fő

1
9

Csárdaszállás Napraforgó Óvoda
Összesen:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat

"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2016/2017- es nevelési évben a maximális
csoportlétszám túllépésének engedélyezése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda intézményében az alábbi csoportban engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését a
2016/2017-os nevelési évben:
óvoda megnevezése
Százszorszép Óvoda
Breki csoport

Max. csoportlétszám
törvény szerint
25

csoport-létszám

2-es szorzóval
számítandó fő

25

0

Átszámított
3-as szorzóval
létszám/engedélyezett
számítandó fő
csoportlétszám
1
27

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézmény Csárdaszállási Napraforgó Óvoda tagintézmény feladat helyben történő ellátása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi
Óvoda intézmény
Csárdaszállási Napraforgó Óvoda
tagintézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 89. § (1) bekezdése alapján gondoskodik a
feladat helyben történő ellátásáról.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Hősök útja 39. szám alatt lévő leánykollégium épület konyha, ebédlő
helyiségeinek bérbeadása
Csényi István
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete [325/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat] a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője kezdeményezését támogatva döntött
arról, hogy kéri a Szeged-Csanádi Egyházmegye hozzájárulását az intézmény használatában lévő 687 hrsz.-ú,
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő „Pintér-ház", a leánykollégium és a nevelői kisház
épületeinek Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről történő visszavételéhez.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete az épületek visszavételét követően a Szeged-Csanádi
Egyházmegye kérésére a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium kérésére a
leánykollégium alagsorában lévő összesen 299,68 m2 hasznos alapterületű konyha és ebédlő helyiséget bérbe
adná, az oktatási feladatokhoz kapcsolódó ételmelegítés és étkeztetés biztosítása érdekében.
Az épületek visszavételével kapcsolatban a műszaki állapot felmérése, a közmű mérők leolvasása 2016. július 26-án
megtörtént. A közműmérők átíratása folyamatban van.
A bérleti szerződés megkötéséhez szükséges egyeztetés a felek részéről megtörtént.
Az egyeztetések alapján a bérleti szerződést 2016. szeptember 1. hatállyal 2017. augusztus 31. napjáig javaslom
megkötni.
A bérleti díj mértékét - előzetes egyeztetések alapján - bruttó 30.000,-Ft/hónap összegben javaslom megállapítani.
A konyha és ebédlő épületrész víz, áram és gáz közmű rendszerek külön almérőkkel ellátottak. Ennek megfelelően
a bérleti szerződésben javasoljuk kikötni, hogy a bérlő részére az almérőkön mért havi fogyasztás kerüljön
számlázásra.
Az épületrész bérbeadása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §, illetve Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 9. § alapján történik.
Az önkormányzati vagyontárgy közfeladat ellátásának biztosítása érdekében kerül bérbeadásra.
A jogszabályi hivatkozások alapján nem szükséges a vagyontárgy hasznosítása során a versenyeztetés.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Az épületrész bérbeadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni 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 a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt található
ingatlan területén elhelyezkedő leánykollégium épület alagsorában lévő 299,68 m2 hasznos alapterületű konyha és
ebédlő helyiséget bérbe adja a következő bérleti szerződés rendelkezései szerint.

amely létrejött egyrészről

Bérleti szerződés
(tervezet)

Név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Cégjegyzékszám:
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám:
15725527-2-04
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester
mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:
Szeged-Csanádi Egyházmegye
Lakcím:
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
OM azonosító:
028379
Adószám:
11983068-2-06
Képviseli:
dr. Kis-Rigó László szeged-csanádi püspök
mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek.
I. Előzmények
I.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete [325/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat] a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője kezdeményezését támogatva döntött
arról, hogy kéri a Szeged-Csanádi Egyházmegye hozzájárulását az intézmény használatában lévő 687 hrsz.-ú,
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő „Pintér-ház", a leánykollégium és a nevelői kisház
épületeinek Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről történő visszavételéhez.
I.2. Az épületek visszaadásával egyidejűleg a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az
oktatási feladatokhoz kapcsolódó ételmelegítés és étkeztetés biztosítása érdekében kérte, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a leánykollégium alagsorában lévő összesen 299,68 m2 hasznos alapterületű konyha és
ebédlő helyiséget adja bérbe. Felek az egyeztetések eredményeképpen az alábbi bérleti szerződést kötik.
II. A szerződés tárgya
II.1. A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával
bérbe adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával bérbe veszi a 687 hrsz-ú, természetben a 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt található ingatlan területén elhelyezkedő leánykollégium épület
alagsorában lévő 299,68 m2 hasznos alapterületű konyha és ebédlő helyiséget az alábbi feltételek mellett.
II.2. Az alagsorban lévő konyha és ebédlő az alábbi helyiségekből áll.
Megnevezés
Ebédlő
Konyha
Iroda
Előtér
Hűtőgép tároló
Zöldség-előkészítő
Raktár
Külső anyagraktár
Folyosó
Hús előkészítő
Mosogató
Előkészítő
WC
Közlekedő
Öltöző
Zuhanyzó
Kenyér előkészítő
Összesen:

Alapterület (m2)
105,67
60,92
7,84
14,80
14,11
10,88
17,46
14,21
13,44
8,71
11,84
6,81
1,02
2,06
4,53
2,36
3,02
299,68
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III. Bérleti díj
III.1. Felek a Bérlemény bérleti díját bruttó 30.000-Ft/hó, azaz: bruttó harmincezer forint/hó összegben állapítják
meg.
III.2. A Bérbeadó és a Bérlő az III.1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58.
§ figyelembevételével.
III.3. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel, amely alapján a Bérbeadó
az ingatlan helyiség bérbeadási tevékenységét általános forgalmi adó kötelessé tette.
III.4. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és 5 napon belül a Bérlő posta
címére megküldött számla alapján a számla kiállításától számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a
Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
III.5. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi
kamatot tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
IV. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
IV. 1. A Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó a bérleményt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban jelen
szerződés aláírását követő 15 napon belül a Bérlő birtokába adja. A birtokbaadásról a Felek külön jegyzőkönyvet
vesznek fel.
IV.2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény tekintetében harmadik személynek olyan joga, amely a Bérlő
birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
IV.3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek
megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
IV.4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a bérleménybe belépni
és a szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a bérlemény használatában akadályozzák.
IV.5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában és használatában levő ingatlan
vagyonbiztosítással rendelkezik.
V. A Bérlő jogai és kötelezettségei
V.1. Bérlő a bérleményt a funkciójának megfelelően az oktatási feladatok ellátásához ételmelegítés és étkeztetés
céljára használhatja. Az eltérő használatot a Bérbeadóval minden esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a
tevékenységét a bérlemény rendeltetésével ellentétes módon, a bérlemény állagát rongálva folytatni, köteles mások
jogait és törvényes érdekeit a használat során figyelembe venni.
V.2. Bérlő kijelenti, hogy:
a) jogszabály által előírt fenti tevékenységek működtetéséhez szükséges képesítési feltételekkel rendelkező
személyt (-eket) alkalmaz.
b) a tevékenységek ellátásához szükséges hatósági engedélyeket beszerzi és betartja a hatósági előírásokat.
V.3. A felek rögzítik, hogy a konyha és ebédlő áram, víz és gáz közmű almérőkkel van ellátva. Bérlő köteles a
birtokbaadás napjától a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a közmű almérőállások adatait közölni a bérbeadó
felé. Bérlő köteles a Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján a konyha és ebédlő közüzemi díjait határidőre
megfizetni.
V.4. A Bérlőnek a helyiségek műszaki rendszereit tételes leltárral a közüzemi mérőórák állásainak rögzítésével kell
átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a Bérbeadónak.
V.5. Bérlő a bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
V.6. Bérlő köteles a bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól eltekintve – a Bérlet
időtartama alatt megőrizni. A bérbe adott ingó és ingatlanvagyonról, annak állagáról felek közösen jegyzőkönyvet
vesznek fel. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés
lejártával azt megőrizve visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt terheli.
V.7. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén elvégezni. Bérlő az olyan
munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
V.8. Bérlő a bérleményben a bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési munkálatokat kizárólag a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata és költsége.
V.9. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a jelen
szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
V.10. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a bérlemény használata során okozott károkért, és
viseli azok jogkövetkezményeit.
VI. A szerződés hatálya, módosítása
VI.1. Jelen szerződést a felek a 2016. szeptember 1. hatállyal 2017. augusztus 31. napjáig kötik meg.
VI.2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
VII. A szerződés megszűnése
VII.1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a bérlemény megsemmisülésével, vagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
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- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
VII.2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
VII.3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják, mely eltelte után a szerződés
tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
VII.4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal mondhatják fel, a másik
félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
VII.5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződősben meghatározottól eltérő tevékenység folytatatása;
- a bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése.
VII.6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére.
Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a
8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
VII.7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni, azt a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
VII.8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem
hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a bérleti díjjal megegyező mértékű – időarányos - használati
díjtat köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
VIII. Egyéb rendelkezések
VIII.1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Csényi István
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
66 581-232
06 20 251 0206
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu

Bérlő részéről
Név:
….
Cím:
….
Mobil:
….
E-mail:
….
VIII.2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyibe n a tárgyalás
nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
VIII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.,
valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
VIII.4. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti
meg.
VIII.5. Felek a jelen szerződést – amely 6 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember ...
……………………………………………………

……………………………………………………
Szeged-Csanádi Egyházmegye
Bérlő

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Bérbeadó

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (4.
forduló)
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. júniusi ülésén tárgyalta 3. fordulóban az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület
nevek módosításának kérdését.
A testület 301/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozatában, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó
állásfoglalására figyelemmel kimondta, 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.
Elhatározta, 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.
Elrendelte továbbá, hogy az előzőekben elhatározott közterületi névmódosítási döntés meghozatala 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 kívánja megismerni az érintett lakosság
véleményét.
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
2016. júniusi ülés 5. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/219227/eZyt8vbLGjXNJZpe
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. július 18-án levélben került megkeresésre 52 Dobi utcai és 101 Micsurin utcai nagykorú lakos. A levélben
tájékoztatva lettek arról, hogy a Képviselő-testületi döntés értelmében megváltozik a két utca neve. Az utca nevének
kiválasztása érdekében a mellékelt szavazólapon nyilatkozhattak arról, hogy az előzetesen kiválasztott 2 névjavaslat
közül melyiket támogatják, illetve ennek hiányában milyen egyéb javaslattal élnek. A visszaküldési határidőként
2016. augusztus 5-e volt megjelölve.
A visszaérkezett szavazólapok megoszlása naponként:
2016. július 19.
2016. július 20.
2016. július 21.
2016. július 22.
2016. július 23.
2016. július 24.
2016. július 25.
2016. július 26.
2016. július 27.
2016. július 28.
2016. július 29.
2016. július 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 1.
2016. augusztus 2.
2016. augusztus 3.
2016. augusztus 4.

Postai úton
0
15
1
5
0
0
0
3
2
5
4
0
0
0
1
7
3
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Személyesen
2
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1

2016. augusztus 5.
2016. augusztus 6.
2016. augusztus 7.
2016. augusztus 8.
2016. augusztus 9.
2016. augusztus 10.
Összesen:

6
0
0
2
0
2
56

0
0
0
0
0
0
13

A borítékok bontására és a számlálásra 2016. augusztus 15-én került sor.
A számlálás eredménye:
Beérkezett tehát 69 boríték, amelyben 69 szavazólap volt található.
Utcánkénti eredmények:
Dobi utca
Összes megkérdezett
Csernus Mihály utca
Dob utca
Futrinka utca
Összes szavazat:

52
Szavazat
0
28
1
29

Micsurin utca
Összes megkérdezett
Dr. Tóth Elek utca
Tímár Máté
Tímár Máté és maradjon a Micsurin
Maradjon a régi
Valamilyen virágnév
Rozmaring, Muskátli, Szilva, Fenyő
Pacsirta, Seregély, Rigó, Ibolya, Muskátli
Nárcisz
Muskátli vagy 12. utca
Bármilyen köznév
Összes szavazat:

A szavazók %-a
0,0%
96,6%
3,4%

101
Szavazat
3
23
1
5
2
1
2
1
1
1
40

Az összes megkérdezett %-a
0,0%
53,8%
1,9%
55,8%

A szavazók %-a
7,5%
57,5%
2,5%
12,5%
5,0%
2,5%
5,0%
2,5%
2,5%
2,5%

Az összes megkérdezett %-a
3,0%
22,8%
1,0%
5,0%
2,0%
1,0%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
39,6%

A válaszleveles lakossági konzultáció eredménye alapján azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Dobi István
utca közterület megnevezését Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca közterület megnevezését Tímár Máté utca
megnevezésre módosítsa 2016. november 1. napjától. A módosítás hatálybalépés időpontját az országos
népszavazás miatti közterület névmódosítási tilalom indokolja.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Közterületi névmódosítás (Dobi utca)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtására, a
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd 6694 helyrajzi számú, Dobi
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István utca közterület megnevezését Dob utca megnevezésre módosítja 2016. november 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"Közterületi névmódosítás (Micsurin utca)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtására, a
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd 6342 helyrajzi számú, Micsurin
utca közterület megnevezését Tímár Máté utca megnevezésre módosítja 2016. november 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

I. 34-2/2016.

Ügyintéző:
Telefon:

Megyeri László
66-581-236

Tárgy: Vélemény nyilvánítás közterület elnevezésről
Hiv. szám:
Melléklet:

«nev» «nev1» «nev2»
«varos»
«utca» «hsz»
«irsz»

Tisztelt Hölgyem!
Egy 2012-es törvénymódosítás mondta ki, hogy a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények nem viselhetik olyan személy nevét, akik a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vettek. Nem viselhetnek továbbá olyan kifejezést vagy olyan
szervezet nevét sem, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utalnak.
Mint Ön előtt is bizonyára ismert, a fenti törvény végrehajtására 2013-ban már 10
közterület nevét változtatta meg a Képviselő-testület. A fennmaradt 7 közterületi név
sorsának rendezése a 2014-es általános és a 2015-ös időközi választás miatt váratott
magára. A kérdést a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén vette ismét napirendjére, melynek eredményeként egy újabb állásfoglalás kéréssel fordult a Magyar Tudományos Akadémiához. Ennek ismeretében a szakértői bizottság indítványa alapján a
képviselő testület a 2016. júniusi ülésén kimondta, hogy a vitatott utcanévekből kettőt meg kell változtatnia. A Dobi István és a Micsurin utca nevét. E két közterület esetében az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának állásfoglalása igen egyértelműen fogalmaz: Dobi István, a szocialista rendszerben kormányfőként és az elnöki
tanács elnökeként vezető szerepet vállalt a magyarországi kommunista rendszer
megalapozásában, kiépítésében és fenntartásában; míg Micsurin azzal hozható összefüggésbe a szovjet kommunista önkényuralmi politikai rendszerrel, hogy növénybiológiai nézeteit a rendszer diktatórikus módszerekkel hozta monopolhelyzetbe, ezáltal
munkásságával szerepet vállalt a rendszer fenntartásában is.
A Képviselő-testület ezek alapján kimondta, hogy a Dobi István utca és a Micsurin
utca megnevezések olyan személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkény-

Levelezési cím: 5501 Gyomaendrőd, Pf: 3. Telefon: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu Honlap: www.gyomaendrod.hu

uralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt
vettek, ezért az utcaneveket módosítani kell. Ezzel együtt döntött arról, hogy a Dobi
István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, míg a Micsurin
utca nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani az érintett lakosság véleményére figyelemmel.
A két utca új nevéről a Képviselő-testület az augusztus 31-i ülésén fog dönteni.
E levelemmel együtt eljuttatunk Önnek egy szavazólapot. Ezen két névjavaslat szerepel, illetve egy hely az Ön javaslatának megfogalmazásához.
A szavazólapon nyilváníthatja ki azt, hogy a névjavaslatok közül melyiket támogatja,
illetve mindkettő ellenzése esetén Ön milyen névjavaslattal él.
A szavazólapot a mellékelt válaszborítékban térítésmentesen adhatja fel a címünkre.
A törvény előírása miatt az érintett utca neve módosulni fog. Ez már egy eldöntött
kérdés. Kérem, véleményével segítse a döntéshozókat abban, hogy megtalálják az
Önöknek is megfelelő új utcanevet. A kitöltött szavazólapot legkésőbb 2016. augusztus 5-éig szíveskedjék postai úton visszajuttatni az önkormányzati hivatalunkba.

Gyomaendrőd, 2016. július

Üdvözlettel:

Toldi Balázs
polgármester

2. oldal

SZAVAZÓLAP
Dobi István utca közterület elnevezési javaslatáról
Visszaküldendő: 2016. augusztus 5-ig

Dobi István utca új megnevezése

Igen

Nem









Csernus Mihály utca
Csernus Mihály 1923 és 1945 között Endrőd apátplébánosa
volt, ő vetette fel, hogy a falunak művelődési házra van szüksége. A tulajdonos erre a célra felajánlotta a telket, az egyház pedig felépítette rá a község első emeletes épületét. Az
apátplébános jó minőségű építőanyagokat felhasználva,
kiváló mesterekkel dolgoztatott. Az épület homlokzatára
felkerült a katolikusok jelképe, a kereszt is. 1930. május végén nyitotta meg kapuit az Endrődi Népház. Csernus Mihály
a térség országgyűlési képviselőjeként is dolgozott.

Dob utca
(az ön által javasolt név)

_____________________________________

A javaslatra szavazni az igen alatti, ellene a nem alatti
körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet,
például:  vagy 
Gyomaendrőd, 2016. ………………………..

_________________________
aláírás
«nev» «nev1» «nev2»
«lnev» «lnev1» «lnev2»
«irsz» «varos» «utca» «hsz»

SZAVAZÓLAP

Micsurin utca közterület elnevezési javaslatáról
Visszaküldendő: 2016. augusztus 5-ig
Micsurin utca új megnevezése

Igen

Nem









Dr. Tóth Elek utca
Dr. Tóth Elek neves prunológus. A szilvakutató- és nemesítő Endrődön született 1911. április 6-án, apja a község főkertésze volt és a
Liget nevű parkot is létesítette. 1957-től a Kertészeti Kutató Intézet
Központjában a szilvával kezdett foglalkozni, 1973-ban történt
nyugdíjba vonulásával e tevékenysége nem zárult le, hanem Cegléden folytatta. 1957-ben jelent meg Élet- és alaktani összehasonlító
vizsgálatok szilvafajtákon című munkája amelyből 1969-ben szerzett doktori címet a szilvafajták öntermékenyülésének vizsgálata
című disszertációjával.

Tímár Máté utca
Tímár Máté (1922-1999) író, költő. Elemi és polgári iskolai tanulmányai után a szeghalmi Péter András Gimnáziumban érettségizett. Az
ott töltött évek emlékeit eleveníti fel “…és a Berettyó folyik tovább”
c. könyvében. A második világháború félbeszakítja egyetemi tanulmányait, orosz fogságba kerül, mely az egészségét megviseli. A
fogságból hazatérve szókimondó írásai miatt egyetemi tanulmányait nem folytathatja. Az ötvenhatos forradalom idején szoros
kapcsolatot tart Békés megye forradalmi vezetővel. A forradalom
letörése után letartóztatják.1960 után az irodalomnak él. Műveiben
a szülőföld Endrőd közismert alakjai, eseményei kelnek életre. Csodálatos, ízes nyelvére felfigyel Lőrincze Lajos professzor, nagy elismeréssel nyilatkozik Tímár Mátéról. “Tímár Máté irodalmi szintre
emelte Endrőd nyelvjárását, szókincsét, országnak-világnak megmutatta annak szépségét.” Gyomaendrőd díszpolgára.

(az ön által javasolt név)

_____________________________________

A javaslatra szavazni az igen alatti, ellene a nem alatti
körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet,
például:  vagy 
Gyomaendrőd, 2016. ………………………..
_________________________
aláírás
«nev» «nev1» «nev2»
«lnev» «lnev1» «lnev2»
«irsz» «varos» «utca» «hsz»

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati lehetőség köztéri műalkotás állítására az '56-os emlékév
keretében
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. augusztus 10-én elektronikus levélben keresett meg Oláh Mátyás László szobrász azzal, hogy az idei 1956-os
évforduló alkalmából településünk gazdagodhatna egy időtálló minőségű, süttői-márvány köztéri plasztikával. A
művész Gyomaendrődön megtalálható alkotása a 2014-ben felállított Határ Győző szobor. Egyéb munkái
megtekinthetők a http://olah-matyas-laszlo.hu/ weboldalon.
A megküldött két látványtervek:
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A műalkotás állításával kapcsolatos személyes megbeszélésen a következők rajzolódtak ki.
Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázatot írt ki az 1956-os forradalmat és
szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket
állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására.
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar
antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek
hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló
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magyar közösségi identitás erősítéséhez.
A pályázat benyújtására jogosultak megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek,
alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési
intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek.
Támogatható tevékenységek
a) meglévő emlékművek felújítása;
b) új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges engedélyekkel kerülnek
elhelyezésre;
c) meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása;
d) az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáblák készítése és elhelyezése;
e) közterületek – pl. utcák, terek, középületek – elnevezése és/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítésére;
f) emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlékezhetnek a helyi kötődésű
antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellen- állás és az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő
alakjairól
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017.
április 30.
A „Büszkeségpontok” kialakítására elnyerhető támogatás összege új emlékművek állítása esetén 5.000.000,- Forint
A fent megjelölt pályázati értékhatár feletti támogatást csak „kiemelté” nyilvánított pályázatok kaphatnak. Az
Emlékbizottság saját hatáskörben dönt arról, hogy egy pályázat megkapja a „kiemelt” pályázati megjelölést, továbbá,
hogy a kiemelt pályázat mekkora támogatási összeget vehet igénybe.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
A pályázati további részletei a mellékelt pályázati felhívásban olvashatók.
Javaslom a Képviselő-testületnek: döntsön arról, hogy az 1956-os emlékév kapcsán kíván-e élni a pályázat nyújtotta
lehetőséggel és elfogadja-e Oláh Mátyás szobrász ajánlatát az alkotás létrehozására?
Amennyiben igen, úgy határozni kell az 1956-os „Büszkeségpont” létrehozásának helyéről, a kiválasztott művészről
és műről, továbbá arról, hogy a költségek finanszírozásához pályázatot kíván benyújtani. Hatalmazzon fel arra, hogy
e körben lefolytassam a további egyeztetéseket. Az előkészítő munkák és a lektorátusi szakvélemény költségeinek
fedezetére 200.000 forint keretet biztosítson a 2015. évi szabad maradvány terhére.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Köztéri műalkotás állítása az '56-os emlékév keretében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Gyomaendrőd, …. helyrajzi számú, …….. közterületen lévő parkban Oláh Mátyás László
szobrászművész 1956 eseményeinek emléket állító süttői-márvány köztéri plasztikája kerüljön felállításra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Pályázat benyújtása köztéri műalkotás állítására az '56-os emlékév keretében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
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Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, …. helyrajzi számú, ……..
közterületen lévő parkban Oláh Mátyás László szobrászművész 1956 eseményeinek emléket állító süttői-márvány
köztéri plasztikája felállításához pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázatán.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"Keretösszeg kijelölése '56-os köztéri műalkotás állításával kapcsolatos előkészítő munkák finanszírozására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetések
lefolytatására.
Az előkészítő munkák és a lektorátusi szakvélemény költségeinek fedezetére 200.000 forint keretet biztosít a 2015.
évi szabad maradvány terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt
KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázathoz
Téma:
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett
„Büszkeségpontok” létrehozására.

Budapest, 2016

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket
felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok”
létrehozására
Pályázat kódja: KKETTKK-56P-02
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében
és az 1956-os Emlékbizottság (továbbiakban: az Emlékbizottság) megbízásából pályázatot
hirdet az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a
hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához,
valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil
szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági
társaságok, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek
pályázhatnak.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:





amelyeknek lejárt köztartozása van;
amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.
amelyeknek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai
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3. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan „Büszkeségpontot” létrehozó
tevékenység, amely a pályázat tematikus horizontját érintve kapcsolódik annak céljaihoz:







meglévő emlékművek felújítása;
új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges
engedélyekkel kerülnek elhelyezésre;
meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása;
az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáblák készítése és elhelyezése;
közterületek – pl. utcák, terek, középületek – elnevezése és/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítésére;
emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlékezhetnek a helyi kötődésű antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellenállás és az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjairól

A jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás összegét és a késedelmi
kamatot (mely megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal) vissza kell fizetni
a Támogatónak.
4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka:
2016. március 1. – 2017. április 30.

5. Az elnyerhető támogatás mértéke
Az úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására elnyerhető támogatás összege:
-

meglévő emlékművek felújítására: 2.500.000,- Forint;
új emlékművek állítása: 5.000.000,- Forint;
meglévő emléktábla felújítására: 300.000,- Forint;
új emléktábla elhelyezésére: 500.000,- Forint;
közterületek és középületek el- vagy átnevezésekor új utcatáblák készítésére:
300.000,- Forint;
emlékszobák és kiállítások kialakítására: 5.000.000,- Forint

FIGYELEM! A fent megjelölt pályázati értékhatár feletti támogatást csak „kiemelté” nyilvánított pályázatok kaphatnak. Az Emlékbizottság saját hatáskörben dönt arról, hogy egy
pályázat megkapja a „kiemelt” pályázati megjelölést, továbbá, hogy a kiemelt pályázat mekkora támogatási összeget vehet igénybe.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
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6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati Közalapítvány alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
1956-os Pályázati Iroda
1122 Budapest, Határőr út 35.

Beadási határidő: Folyamatos (a pályázati keret erejéig)
FIGYELEM! A pályázati keret kimerüléséről a Közalapítvány az emlékév hivatalos honlapján, a www.magyarforradalom1956.hu ad tájékoztatást. Azok a pályázatok, melyek a fenti
határidőt követő postai bélyegző dátummal kerülnek benyújtásra, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és a pályázati lebonyolító által ellenőrzés alá sem kerülnek.

8. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 kitöltött pályázati adatlap;
 pénzügyi terv;
 közterületek és középületek érintettsége esetén képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);
 amennyiben releváns, az adott „Büszkeségpont” indokoltságát bemutató dokumentumok, történeti kutatómunkák;
 a pályázatban tervezett emlékmű látványterve (a tervezett felirattal együtt, különös
tekintettel a logó elhelyezésére)
 felújítandó emlékművek és emléktáblák esetében a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció;
 amennyiben releváns tulajdonosi hozzájárulás a terület, illetve az épület, építmény
részben vagy egészben az adott célra történő felhasználásáról;
 engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes
restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni)
A pályázónak a fenti dokumentációkat CD-n vagy más elektronikus fizikai adathordozón
(pendrive-on vagy adat-kártyán) is be kell nyújtania a pályázatában.
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9. A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Közalapítvány végzi. A benyújtott pályázat
érvényes, amennyiben:








a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
a pályázó jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a konstrukcióban pályázatot;
a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati
adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közalapítvány elnökének és tagjainak,
a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
a támogatást igénylő határidőben nyújtotta be a pályázatát;
a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte

Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének
maradéktalanul megfelel. Amennyiben a Közalapítvány a pályázat érvényességi ellenőrzése
során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban
foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra
hívja fel legfeljebb 8 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a Közalapítvány
a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

10. A pályázat tartalmi bírálata
A pályázatok szakmai bírálatát a Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság
végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és
pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani
(az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül).
A tartalmi elbírálás szempontjai:
Értékelési
szempont

Maximális
Pontszám

A pályázat illeszkedése, megfelelősége
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A tervezett megvalósítás hatékonysága, feltételei, minősége

10

A költségvetés alátámasztottsága, a vállalt önrész mértéke

10

A pályázat fenntarthatósága, stabilitása

10
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Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az
alábbi döntéseket hozhatja:




a pályázat támogatása;
a pályázat támogatása csökkentett összeggel;
a pályázat elutasítása

11. A támogatási szerződés megkötése
A támogatói döntés meghozatalát követően a Közalapítvány elektronikusan értesíti a pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A kedvezményezettel
a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a
Közalapítvány köti meg a támogatási szerződést.
A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:
•
•

Alapító okirat/Társasági szerződés;
Banki aláírás bejelentő karton és képviseletre jogosultságot igazoló dokumentum,
vagy aláírási címpéldány (eredeti);
• 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolás vagy NAV köztartozásmentes adatbázis nyomtatvány (nullás) (eredeti) - a támogatási szerződés támogatott
általi aláírásakor kell benyújtani;
• 30 napnál nem régebbi cégkivonat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat;
• Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti);
• Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti);
• Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (eredeti);
• A pályázatra vonatkozó költségvetés;
• Nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén);
• Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázó nevében tett
nyilatkozaton felül képviselő-testületi és/vagy társulási tanácsi határozat, vagy a
képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata szükséges (önrész
esetén)
A fenti dokumentumok visszaküldésére az elektronikus értesítést követő 8 nap áll
rendelkezésre. A Közalapítvány a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kedvezményezettet egy alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
Közalapítvány tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti. A döntés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.
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12. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak kötelezően fel kell tüntetniük, hogy a pályázatban
megjelölt tevékenységet az „1956-os Emlékbizottság” támogatja és az „A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósul meg. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai






a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
a pályázó saját honlapján, vagy más módon elérhető internetes felületén;
a pályázatból megvalósított „Büszkeségponthoz” kapcsolódó esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív,
sajtóközlemény), valamint az emléktábla/emlékmű/ emlékszoba/kiállítás helyszínén tájékoztató felirat;
a pályázat keretében megvalósított úgynevezett „Büszkeségponthoz” kapcsolódó
kiadványokban a támogató feltüntetése

13. A pályázati csomag dokumentumai
Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:







pályázati kiírás és útmutató;
pénzügyi útmutató;
pályázati adatlap;
adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei;
támogatási szerződéstervezet
elszámolási útmutató

E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

14. További információk
Az aktuális pályázati kiírás és útmutató a „www.magyarforradalom1956.hu” honlapról tölthető le. Pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Csényi István
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy a Kft-k ne negatív
eredménnyel zárják a 2016-os gazdasági évet.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A társaság taggyűlése, valamint a Felügyelő Bizottság a beszámolót tudomásul vette.
A társaság gazdálkodásának 1–6 hónap adózás előtti eredménye 15,4 millió Ft, amely az időarányosan tervezett 2,8
millió Ft nyereségtől 12,6 millió Ft-tal több.
A bevételek 6 millió forinttal haladták meg a tervezett összeget. Ezen belül a hulladékártalmatlanítás 7 millió forinttal
magasabb az üzleti terv szerinti értéktől.
A beszámoló kitér arra, hogy az első féléves gazdálkodási eredmény ellenére a Kft likviditási gondokkal küzd, mivel
95 millió forintos kintlévősége van. Ennek az összegnek több mint 80 %-a két gazdálkodó szervezet – szinte azonos
nagyságú – tartozásából áll.
A társaság jelzi a beszámolójában, hogy eddig az adó- és járulékfizetési kötelezettségének, valamint a szállítói
számlák kiegyenlítésének eleget tudott tenni, azonban az egyre növekvő követelésállomány miatt veszélybe kerülhet
a fizetőképessége.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása"
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 Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. résztulajdonosa, a megismerést
követően hagyja jóvá a Kft. 2016. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2016. augusztus 4-ei ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2016. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Hamza Zoltán

ügyvezető igazgató

Tisztelt Taggyűlés!
Elkészült a Kft. 2016. I. félévi pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak kimutatása.
Regionális Hulladékkezelő Kft 2016. I. féléves
gazdálkodásának elemzése
A 2016. június 30-i főkönyvi kivonatból összeállított eredmény kimutatás adatait
összehasonlítva a 2016. évi üzleti terv időarányos adataihoz az alábbi táblázatot kapjuk:
adatok forintban
Megnevezés
BEVÉTELEK
Hulladék ártalmatlanítás
Szelektív hulladékkezelés
Hulladékszállítás
Szolgáltatások árbevétele
Egyéb árbevétel
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Saját termelésű készlet változása
Bevételek összesen
KIADÁSOK
Anyagköltség összesen
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Értékcsökkenés
Lerakói járulék
Egyéb ráfordítások

2016.éves terv

Terv
időarányos

Tény adat

eltérés

196 000 000
1 500 000
7 000 000
500 000
500 000
500 000
1 500 000
0
207 500 000

98 000 000
750 000
3 500 000
250 000
250 000
250 000
750 000
0
103 750 000

105 003 062
467 459
2 610 100
94 035
428 820
470 785
1 646 942
-656 000
110 065 203

7 003 062
-282 541
-889 900
-155 965
178 820
220 785
896 942
-656 000
6 315 203

17 000 000
35 000 000
2 000 000
54 000 000
25 000 000
800 000
6 500 000
32 300 000
11 000 000
95 000 000
7 405 826

8 500 000
17 500 000
1 000 000
27 000 000
12 500 000
400 000
3 250 000
16 150 000
5 500 000
47 500 000
3 702 913

6 540 402
13 847 617
936 749
21 324 768
12 005 439
406 104
2 818 634
15 230 177
4 888 108
48 595 260
2 140 442

-1 959 598
-3 652 383
-63 251
-5 675 232
-494 561
6 104
-431 366
-919 823
-611 892
1 095 260
-1 562 471
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Céltartalék képzés
Összes költség és ráfordítás
Adózás előtti eredmény

2 294 174
202 000 000
5 500 000

1 147 087
101 000 000
2 750 000

2 500 000
94 678 755
15 386 448

1 352 913
-6 321 245
12 636 448

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a Kft adózás előtti eredménye 15,4 millió Ft nyereség, mely
az időarányosan tervezett 2,8 millió Ft nyereségtől 12,6 millió Ft-tal több.
A bevételek 6 millió forinttal haladták meg a tervezett összeget. Ezen belül a hulladék
ártalmatlanítás 7 millió forinttal magasabb az üzleti terv szerinti értéktől. A többi árbevételnél
nincs jelentős eltérés a tervezett adathoz viszonyítva, a negatív és a pozitív eltérések nulla
körüli egyenleget jelentenek. A saját termelésű készletváltozás nem volt tervezve, mely 0,6
millió forinttal rontotta a bevételeket.
A 2016. I. félévi költségek és ráfordítások 6,3 millió forinttal csökkentek a tervhez
viszonyítva. Ez az érték úgy alakult ki, hogy a legtöbb költségnél megtakarítás jelentkezik. Pl.
az anyagjellegű költségeknél 5,6 millió Ft, a személyi jellegű ráfordításoknál 0,9 millió Ft. Az
értékcsökkenés is alacsonyabb a tervezettnél 0,6 millió forinttal. Az egyéb ráfordítások
(ráfordításként elszámolandó adók) is kisebb összegben teljesültek 1,6 millió forinttal.
Növekedés van a lerakói járuléknál mely növekedés 1 millió forint, és a céltartalék képzés 1,3
millió forinttal több a tervezett összeg időarányos részénél.
A 2016. I. féléves gazdálkodási eredmény tervezett szintet jóval meghaladó eredménye
ellenére a Kft likviditási gondokkal küzd, mivel 95 millió forintos kintlévősége van. Ennek az
összegnek több mint 80 %-a két gazdálkodó szervezet – szinte azonos nagyságú –
tartozásából áll.
A Kft eddig az adó- és járulékfizetési kötelezettségének, valamint a szállítói számlák
kiegyenlítésének eleget tudott tenni, azonban az egyre növekvő követelésállomány miatt
veszélybe kerülhet a fizetőképessége.
Békéscsaba, 2016-07-22
Bencze Lajosné
JUÉLA Kft
Az elvégzett könyvvizsgálat alapján úgy ítélem meg, hogy a Kft 2016. I. félévi gazdálkodási
eredményét a könyvviteli nyilvántartásokból készített fenti tájékoztatás tényszerűen
alátámasztja.

Békéscsaba, 2016-07-22
Kovács Mihály
Kamarai tag könyvvizsgáló
(002818 Kamarai szám)
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése tudomásul veszi a Kft.
2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2016. július 27.

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi
gazdálkodásáról szóló beszámoló
Csényi István
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy ne negatív eredménnyel
zárják a 2016-os gazdasági évet.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság 2016. augusztus 10-én megtárgyalta a beszámolót és javaslatával látta el.
A társaság gazdálkodásának 1–6. hónap mérlegszerinti eredménye -3.190 eFt, amely az előző év azonos
időszakához képest 372 eFt-al alacsonyabb.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó
árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 9,16%-kal növekedett.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása"
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 Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1–6. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Csényi István
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy ne negatív eredménnyel
zárják a 2016-os gazdasági évet.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság 2016. augusztus 19-én tárgyalja a beszámolót. A Felügyelő Bizottság döntése a Képviselőtestületi ülésre be lesz terjesztve.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tevékenységi köre 2016. március 1. napjától az átszervezés kapcsán az alábbiakra
módosult:
1. Ipari park és inkubátorház üzemeltetés,
2. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő ingatlanok és tárgyi eszközök bérbeadása,
3. Temetkezési szolgáltatás,
4. Holtág-kezelés.
A társaság gazdálkodásának 1 – 6 hónap mérlegszerinti eredménye -9.320 eFt.
A társaság eredménytartaléka a 2015. évi veszteség miatt -38.943 eFt. A beszámoló készítés időpontjában a
lekötött tartalék 126.150 eFt, míg a saját tőke 217.517 eFt.
A Kft. rövid lejáratú kötelezettség vállalása: 10.071 eFt, a kintlévőség 23.658 eFt. A kintlévőségek behajtására tett
intézkedések továbbra is csak részben voltak eredményesek. A követelések estében a hátralékos cégeknél
végrehajtást kezdeményezett a társaság.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása"
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 Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. év 1–6. hónap gazdálkodásáról
készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
104

19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról
szóló beszámoló
Csényi István
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy ne negatív eredménnyel
zárják a 2016-os gazdasági évet.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság 2016. augusztus 24-én tárgyalja a beszámolót. A Felügyelő Bizottság döntése a Képviselőtestületi ülésre be lesz terjesztve.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tevékenységi köre 2016. március 1. napjától a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től
átvett feladatokkal bővült. A társaság a tevékenységi körének bővülésével építőipari kivitelezési munkákat is végez
vállalkozási alapon.
A társaság gazdálkodásának 1 – 6 hónap mérlegszerinti eredménye -2.671 eFt. Az éves tervezett kiadások
összességében időarányosan teljesültek.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása"
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 Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. év 1–6. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról
Csényi István
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy ne negatív eredménnyel
zárják a 2016-os gazdasági évet.
Az előterjesztés mellékletét képezi az előző év azonos időszakának a gazdálkodási beszámolója.
A Kft. beszámolóját a Felügyelő Bizottság 2016. augusztus 17-én megtárgyalta.
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1 – 6 havi mérlegszerinti eredménye -33.328 eFt, az éves tervezett 2 eFt-tal szemben.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 1-jétől jelentős változásokon ment keresztül. Az Állam a
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott egy koordináló szervezetet (NHKV Zrt.), mely szervezet
jogosult ezen időponttól a közszolgáltatási díj beszedésére is. A jogszabályi változás gyakorlati alkalmazása és az
átállás az új rendszerre nem zökkenőmentes. Az előterjesztés tárgyát képező beszámolás időszakából április, május
és június hónapokra a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. még nem részesült szolgáltatási
díjban. A Kft. számításai alapján az árbevétel kiesés összege 27 millió Ft. Az egyik legnagyobb bizonytalanságot a
gazdálkodás tekintetében az jelenti, hogy jelen pillanatban nincs információ arra vonatkozóan, hogy a számított
árbevétel kiesés hány %-át fogja a koordináló szerv megfizetni a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. részére. Az viszont megállapítható, hogy a vizsgált időszak nagyarányú veszteségét elsősorban
az április, május és június hónapokra járó szolgáltatási díjbevétel elmaradása okozza.
A társaság és az önkormányzat a szolgáltatás biztonsága érdekében új megoldásokat keresett. Az önkormányzat
2016. augusztus 1. napjával hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött az FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft-vel, a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. pedig Vállalkozási szerződést. A
közösen megállapított teljesítési számadat előnyhöz juttatja a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft.-t, a korábbi 2,7 Ft/liter/ürítés mértékhez képest 3,3 Ft/liter/ürítés-ben realizálják a tevékenységet.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
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 Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft . többségi befolyással rendelkező tagja megismerte és tudomásul veszi a társaság 2016. év 1–6.
havi gazdálkodásáról készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17 /2016 (VIII.17) FB határozata:
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. bizottsága a kft 2016 évi 1-6 hó időszakról szóló gazdálkodási
adatszolgáltatását megismerte, a vezetés felé azt a javaslatot teszi, hogy a FBH-val megkezdett
együttműködést a kölcsönös érdekekre való tekintettel folytatni kell.

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére tagi
kölcsön biztosítása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának többségi
tulajdonában álló gazdasági társasága. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdésének 19. pontjában (hulladékgazdálkodás) meghatározott kötelező önkormányzati feladat teljesítése
érdekében Önkormányzatunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött a Kft-vel 2013. december 19ei keltezéssel.
Figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 1-jétől hatályos változásaira megtörtént az
Önkormányzat és a hulladékszállítási feladatot ellátó Gyomaközszolg Kft. között a 2015. december és 2016. március
31. közötti időszak elszámolása és 2016. június 30. napjáig sor került a Kft-t megillető 1.796.610 Ft átutalására.
Ezen időszakot követően 2016. július 31. napjáig a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján a települési
szilárd hulladék szállításáról továbbra is a Gyomaközszolg Kft. gondoskodott.
2016. augusztus 1. napjától Önkormányzatunk
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.

az

FBH-NP

Közszolgáltató

Nonprofit

Kft-vel

kötött

A hulladékgazdálkodási feladatot érintő jogszabályi változások részét képezte, hogy az Állam a
hulladékgazdálkodási közfeladatainak ellátására egy koordináló szervezetet (Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) hozott létre. A miniszter által rendeletben megállapított hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv szedi be, a miniszter rendeletben állapítja meg a beszedett közszolgáltatási
díj felosztásának elvét, illetve a Koordináló szerv által fizetendő szolgáltatási díj összegét is.
A jogszabályi változás gyakorlati alkalmazása rendkívül nehézkes, az átállás nem zökkenőmentes. 2016. április 1-től
július 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan szolgáltatási díjat még nem kapott a Koordináló szervtől a
Gyomaközszolg Kft, az igényelt előleg pedig csak részben nyújt fedezetet a Kft. felmerülő működési kiadásainak
finanszírozására.
A Kft. az Önkormányzat kérésére tájékoztatást nyújtott az április, május és június hónapokban a Regionális
Hulladékkezelő Kft-be kiszállított lakossági települési hulladék mennyiségéről és ezen mennyiséget terhelő
hulladéklerakói díj összegéről. A kiszállított hulladék mennyisége 663.220 kg, mely után a fizetendő hulladéklerakói
díj összege 3.979.320 Ft. A kilogrammonkénti 6 Ft összegű lerakói díj abból adódik, hogy 2016. április 26-án
rendkívüli ülést tartott a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése, ahol olyan döntés született, hogy a lerakói járulék
50%-os átvállalására vonatkozó taggyűlési határozatot visszavonják. A hulladéklerakói járulék fizetése tekintetében
a Regionális Hulladékkezelő Kft-vel a Gyomaközszolg Kft. áll szerződéses jogviszonyban.
Mivel a Kft. jelen pillanatban sem ismeri, hogy a feladat ellátásához milyen összegű szolgáltatási díjban fog
részesülni a 2016. április 1. és július 31. közötti időszakban, illetve a kapott előleg nem fedezi a felmerülő működési
kiadásait, javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a fent említett közel 4 millió Ft-ot kölcsön formájában biztosítsa a
Kft. részére. A kölcsönt a Gyomaközszolg Kft. köteles a Regionális Hulladékkezelő Kft. felé fennálló tartozásainak
részbeni törlesztésére fordítani. A Gyomaközszolg Kft. 2016. évben közel 22 millió Ft tartozást rendezett, ezt
figyelembe véve 2016. július 31-én a Regionális Hulladékkezelő Kft. felé fennálló tartozás összege 38 millió Ft.
A kölcsön biztosításának az önkormányzatra nézve van pénzügyi kockázata, hiszen jelen pillanatban nem látjuk
biztosítva azon forrást, mely a visszafizetés fedezetét jelenti, ugyanakkor kötelező feladatról lévén szó az
Önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik a megváltozott jogszabályi környezethez alkalmazkodva a
feladatellátásról gondoskodni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletében a települési szilárd hulladékszállítási
feladat ellátásához 9.632.000 Ft összegű működési támogatási keretet hagyott jóvá. Ezen összeg a Regionális
Hulladékkezelőbe 2016. évben kiszállított lakossági hulladék mennyisége után került meghatározásra. A támogatás
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összege hulladék-kilogrammonként 3 Ft, továbbá tartalmazza a lakosságszám után fizetendő felügyeleti díj összegét
is. Ebből a keretből lett finanszírozva a már említett 1.797 E Ft, majd a Kft. likviditásának fenntartását szolgáló 3.157
E Ft tagi kölcsön. A fennmaradó működési támogatási keret forrását képezheti a jelen előterjesztésben javasolt 4
millió Ft összegű kölcsön biztosításának.
A kölcsön forrásaként javasolt tétel:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati
rendeletben a lakossági hulladékszállítási feladat teljesítéséhez megtervezett működési támogatási keret
4.678 E Ft összegű maradványa
Kérem az előterjesztés megvitatását és a döntési javaslat jóváhagyását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A Gyomaközszolg Kft. részére kölcsön biztosítása"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. részére 4 millió Ft összegű tagi kölcsönt biztosít, mely összeget a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. a
Regionális Hulladékkezelő Kft-vel szemben fennálló tartozásának részbeni rendezésére köteles felhasználni. A
kölcsön forrásaként a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben a lakossági
hulladékszállítási feladat teljesítéséhez megtervezett működési támogatási keret 4.678.000 Ft összegű maradványát
jelöli ki. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a mellékelt kölcsönszerződés aláírására és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Csényi István
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. év 1-6
havi gazdálkodásukról szóló beszámolót.
A 2016. augusztus 16.-án megtartott Felügyelő bizottsági ülésen megtárgyalásra került a társaság első félévi
gazdálkodása.
A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A Kft. 2015. 12. 29.-ével jött létre önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületeken való gazdálkodás
céljából. A társaság az első félévben érdemi gazdálkodási tevékenységet nem folytatott. Az első félévben jelentkező
költségek a társaság alapítási költségei voltak, valamint a számlavezetési díj. A könyvelői feladatokat 2016.
augusztus 01.-től Krasnyik Tamás könyvvelő látja el 30.000.-Ft+ÁFA/hó megbízási díjért, melynek költsége az
augusztusi hónaptól fognak jelentkezik.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016.
év 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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KIVONAT
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. augusztus 16-i soros nyílt ülésén készült
jegyzőkönyvéből:
A bizottság 2 igen szavazattal a beterjesztett döntési javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Felügyelő Bizottság
2/2016. (VIII. 16.) Biz. határozat

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Felügyelő bizottsága a Kft.
gazdálkodásának első félévéről szóló beszámolót elfogadja.

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 16.
Kivonat hiteléül:
Varjú Róbert
jegyzőkönyvvezető

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti bérlakás kiutalása
Keresztesné Jáksó Éva
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
........... részére az 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti bérlakás kiutalásra került 2011. február
1. napjától határozott időtartamra, egy évre. A képviselő-testület több alkalommal a bérlő kérésére
meghosszabbította a bérleti jogviszonyt.
Legutóbb Toldi Balázs polgármester saját hatáskörben fél éves időtartamra, 2016. február 15. napjáig utalta ki a
bérlakást a bérlő részére. .......kérelmében mindig arra hivatkozott, hogy családjával együtt visszaköltözik
Magyarországra, azonban ez a mai napig nem történt meg.
A bérleti szerződés lejártát követő időszakban a hivatal folyamatosan kereste ...., akivel elektronikus úton lehetett csak
kommunikálni, tekintettel arra, hogy sem ő, sem a családja nem tartózkodott Magyarországon. Többször jeleztük felé,
hogy a bérleti szerződés lejárt, a lakást a kezelőnek kiűrített állapotban adja le, azonban ...... ezekre a megkeresésekre
nem reagált. ..... a bérleti díjat és a közüzemi szolgáltatás díjat folyamatosan megfizeti, hátralékot nem halmozott fel.
A bérlakás BM kijelölésű szolgálati bérlakás, önkormányzatunk a bérlőkijelölési jogot visszakérte a rendőrségtől
tekintve, hogy a rendőrség a lakásra nem tartott igényt. A bérlőkijelölésre önkormányzatunk 2017. május 15. napjáig
jogosult.
......2016. augusztus 16. napján megjelent a hivatalban és írásban ismételten kérte a bérleti jogviszony
meghosszabbítását 2016. december 31. napjáig:
„Számunkra ez nagyon fontos, mert nem tudunk hol lakni. Családi okok miatt és anyagi helyzetünk miatt átmenetileg
Irakba haza kellett utaznunk, de 2016. december 31. –ig még igénybe szeretnénk venni a lakást. A felmerülő
költségeket folyamatosan fizetem a bankon keresztül.”
Tájékoztatom a Bizottságot, hogy .......és családja 2012. második felétől nem használta a lakást, így az már több éve,
többnyire üresen áll.
Kérem a Bizottságot, hogy a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati
rendelet 13. §-a alapján - üresen álló szolgálati bérlakás esetében a hatáskör a Bizottságé – ...... kérelmét szíveskedjen
megtárgyalni és dönteni a bérleti lakás kiutalásáról.
1. döntési javaslat
"......kérelmének elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága .......
(tartózkodási helye: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. ) kérelmét elutasítja.
A Bizottság ezzel egyidejűleg felszólítja ...... hogy a bérlakást - kiürített, a berendezési tárgyakat rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban - a kezelőnek adja át 2016. augusztus 31. napjáig.
A Bizottság felhívja ..... figyelmét, hogy amennyiben fenti határnapig a lakás átadásáról nem gondoskodik, akkor a
Kezelő ...... költségére gondoskodik a lakás kiürítéséről, a lakás berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használatra
alkalmassá tételéről, valamint a bérlő tulajdonában álló ingóságok elszállításáról valamint azok felelős őrzéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti bérlakás kiutalása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 13. §-ában rögzített
felhatalmazás alapján ....... (tartózkodási helye: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. ) kérelmének helyt ad, az 5502
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2016. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
Keresztesné Jáksó Éva
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 13. § (1)
alapján, amennyiben két hónapja üresen álló szolgálati bérlakásra szolgálati jelleggel, illetve közérdekből nincs
igény, úgy a bérlakás egy év időtartamra bérbe adható.
A Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásra kiírt pályázat eredményes volt. A Bizottság 2014.
szeptember 1. napjától a bérlakást 1 évre ........részére kiutalta. A bérlő 2015. június 11. napján írásban fordult
Önkormányzatunkhoz a bérleti jogviszonyt meghosszabbítása céljából. A Bizottság további egy évre a bérleti
jogviszonyt meghosszabbította, tekintettel arra, hogy intézményeink a bérlakásra nem tartottak igényt.
A bérlő 2016. augusztus 9. napján ismételten kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte bérleti jogviszonya
meghosszabbítását.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője, Farkas Zoltánné úgy nyilatkozott – a Hivatal
megkeresésére –, hogy az intézmény a szolgálati bérlakásra nem tart igényt, így a bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása javasolt, hiszen amennyiben a lakás üresen áll, úgy lakbérbevétel nem keletkezik, illetve a
közüzemi szolgáltatók felé alapdíjat abban az esetben is fizetni kell, amennyiben nem kerül igénybe vételre a
szolgáltatás.
Kérem a Tisztelt Bizottságot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
változatlan feltételek mellett a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.)
önkormányzati rendelet 13. § (1) alapján 2016. szeptember 1. napjától - 2017. augusztus 31. napjáig ........ részére
meghosszabbítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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