GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
19/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 31-i üléséről a
Városháza üléstermében.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János, Farkas
Zoltánné, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László, Vasas György Péter és Véháné Szedlák Ildikó
képviselők
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Petényi Roland, Enyedi László és Pardi
László osztályvezetők,

Meghívottként

Jegyzőkönyv
vezető:

Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője,
Dr. Lemák György a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Uhrin Anita gazdaságvezető,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház igazgatója,
Benéné Szerető Hajnalka a Kállai Ferenc Kulturális Központ
vezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Fekete József a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Dr. Varga Imre és Dr. Fodor András ügyvédek

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 9:47-12:14
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Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat.
Külön köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjét.
Köszöntötte az intézményvezetőket, a gazdasági társaságok vezetőit, és minden
megjelentet a Képviselő-testület mai nap 10 órára összehívott ülésén. Köszöntötte
továbbá a város lakosságát a helyi Tv-n keresztül.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen
volt.
Ezt követően elismerések átadásával és köszöntésekkel folytatódott a képviselő-testület
ülése.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a június 29-i ülésén
határozott arról, hogy Gyomaendrőd Város Egészségügyéért Elismerő Oklevelet
adományoz Dr. Lizák Anna háziorvos részére a település érdekében végzett
lelkiismeretes tevékenységéért.
Gratulált Dr. Lizák Anna háziorvosnak és Dr. Lemák Gyögy igazgató főorvossal és Dr.
Uhrin Anna jegyző nővel átnyújtotta részére az elismerő oklevelet és a csokor virágot.
Dr. Lizák Anna megköszönte az elismerést, nagyon jól esik számára. Bízott abban,
hogy a betegei közül terjesztette fel valaki erre az elismerő oklevélre.
Toldi Balázs polgármester a következőkben köszöntötte Fekete József urat a
Gyomaszolg Ipari Park ügyvezetőjét. Fekete József 2011 óta látta el a város területén
a városüzemeltetési feladatok igazgatását. Ügyvezető úr úgy döntött, hogy 2016.
szeptember 1. napjától máshol kívánja kamatoztatni a szakértelmét, ezért lemondott
ügyvezetői tisztségéről.
A képviselő-testület egy emlékplakettel kívánja megköszönni ügyvezető úrnak a
településen végzett 5 éves munkáját.
Gratulált Fekete Józsefnek és átnyújtotta részére az emlékplakettet.
Fekete József megköszönte az elismerést. Igyekezett komoly eredményeket elérni,
de olyan időszakot érintett az 5 éves tevékenysége, amiben nehéz volt eredményeket
felmutatni. Mára talán stabilizálódnak és teremtődnek olyan lehetőségek, amiben
könnyebb lesz eredményeket elérni. A város gazdasági társaságait dinamikusan kell
nézni és a változásokra azonnal reagálni, mert csak akkor lehet tovább lépni. Azok a
szervezeti átalakítási kérdések, jó hogy befejeződtek és talán mostmár egy fejlődési
pályán tud elindulni ez a rendszert.
Mindenkinek jó egészséget kívánt, a képviselő-testületnek jó munkát az utódjának
pedig sok-sok eredményt.
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Toldi Balázs polgármester végezetül köszöntötte Arnótszky Györgynét az adóosztály
dolgozóját közszolgálati jogviszonyának 35 éves jubileuma alkalmából.
Dr. Uhrin Anna jegyző nővel átnyújtotta részére az emléklapot és a virágot.
Toldi Balázs polgármester az ülés folytatásaként a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőinek javasolta Farkas Zoltánné és Gózan Sándor képviselőket kijelölni. Az
ülés megkezdése előtt mindkét képviselő jelezte, hogy a zárt ülésen nem tudnak jelen
lenni, így a zárt ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Véháné Szedlák
Ildikó és Vasas György Péter képviselőket kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
366/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt
ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Farkas Zoltánné és Gózan
Sándor képviselőket, a zárt ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek
Véháné Szedlák Ildikó és Vasas György Péter képviselőket jelöli ki.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ülés napirendjét.
Az eredetileg kiküldött napirendekhez képest egy új napirend került kiküldésre,
Konzorciumi megállapodás kötése a GINOP-7.1.2 projekt megvalósításához tárgyban.
Továbbá a 11. napirendi ponthoz egy kiegészítő melléklet került kiküldésre. Így nyílt
ülésen 31 napirendet tárgyal a képviselő-testület, 32 a bejelentések. Zárt ülésen pedig
három napirend kerül megtárgyalásra.
Megkérdezte, van-e kérés, további kiegészíteni való a napirendekkel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
367/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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. 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. Hősök útja 39. szám alatt lévő leánykollégium épület konyha, ebédlő
helyiségeinek bérbeadása
13. Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (4. forduló)
14. Pályázati lehetőség köztéri műalkotás állítására az '56-os emlékév keretében
15. Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
16. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról
szóló beszámoló
17. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról
szóló beszámoló
18. Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
19. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére tagi
kölcsön biztosítása
20. A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
21. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
22. Tájékoztatás a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő, Gyomaendrőd,
Kőrösi Csoma Sándor utca 1. szám alatti telek értékesítéséről
23. 2016. évi viziközmű rekonstrukció
24. Területvásárlás turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése projekthez
25. Vadászati jog haszonbérlete
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26. Üdülő ingatlanok szemétszállítása
27. Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázatok bírálata
28. Bíráló Bizottság létrehozása villamos energia beszerzési eljáráshoz
29. Helyi járat menetrend módosítása
30. Gyomaszolg Ipari Park Kft. transzferár jóváhagyása
31. Konzorciumi megállapodás kötése a GINOP-7.1.2 projekt megvalósításához
32. 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.
33. Fellebbezés elbírálása elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához
nyújtott támogatás ügyben
34. A gyomaendrődi 0211/76 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével
kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása – új eljárás
lefolytatása
35. Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok megválasztása
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően beszámolt a szabadságának alakulásáról.
Augusztus 10 és 11-én valamint augusztus 25 és 26-án volt szabadságon. Kérte a
képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolóját.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
368/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
369/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester szabadságának
alakulásáról szóló beszámolóját, amely szerint 2016. augusztus 10; 11
és 25; 26 napján összesen 4 nap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a lejár határidejű
végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők döntését.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel?

határozatok

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
370/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
106/2016.
(II.25.);
222/2016.(IV.28.);
225/2016.(IV.28.);
272/2016.(V.26.); 307/2016.(VI.29.);309/2016.(VI.29.); 310/2016.(VI.29.);
311/2016.(VI.29.);
312/2016.(VI.29.);
315/2016.(VI.29.);
326/2016.(VI.29.);
329/2016.(VI.29.);
330/2016.(VI.29);
335/2016.(VI.29.);
336/2016.(VI.29.);
342/2016.(VI.29.);
350/2016.(VII.20.); 351/2016.(VII.20.); 352/2016.(VII.20.); és a
353/2016.(VII.20.) Kt. számú határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
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1.Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az elmúlt időszakban
bekövetkezett törvényi változások miatt szükségessé vált a rendelet módosítása. A
gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés feladat-ellátás a Család és Gyermekjóléti
Központhoz került és Hunya község közigazgatási területén látja el a feladatot.
A gyermekvédelmi törvény új kötelezően ellátandó gyermekétkeztetési feladatokkal
ruházza fel az önkormányzatokat. 2016. január 1-től a bölcsőde és az óvoda zárva
tartása, valamint a nyári szünet és tanítási szünetek időtartama alatt a szünidei
étkezést is kötelezően biztosítani kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére.
Ugyanakkor az óvodáztatási támogatás, mint támogatási forma kivezetésre került a
törvényből, az erre vonatkozó szabályozást törölni kell a rendelet normaszövegéből.
Mivel a rendelet normaszövege jelentősen változik, ezért egy új rendelet
megalkotására van szükség.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek a
rendelet tervezet szerinti megalkotását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2016. (IX. 2.) 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.
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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.
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(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.
(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 feladatellátást 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.
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(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.
Gyomaendrőd, 2016. augusztus
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. szeptember hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember 2.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
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1. melléklet a 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
Önálló helyettes szülő intézményi térítési díja
A
1
2

B

C

Napi Ft/nap/fő

Havi Ft/hó/fő

0.-

0.-

Intézményi térítési díj
mértéke

2.Napirendi pont
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata II. forduló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt
ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a júniusi
ülésén hozott határozatában döntött az önkormányzati rendelet módosításáról. A
módosítás három pontban érinti a rendeletet. A helyi rendelet alkalmazásában
meghatározásra került a hivatali munkaidő, valamint, hogy a Gyomaendrődi Járási
Hivatal Dísztermében hivatali munkaidőn belül anyakönyvi eseményeket csütörtökön
8,00-16,00 óráig lehet tartani. A rendelet mellékletében kerül meghatározásra az
anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások tartalma és díjtételei.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és javasolja annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2016. (IX. 2.) 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 5320012511091051 számú számlaszámára,
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b) befizethető postai csekken, illetve
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.
Gyomaendrőd, 2016. augusztus
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. szeptember hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember 2.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
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1. melléklet 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások tartalma és díjazása
A
1

Hivatali munkaidőben hivatali helyiségben tartott anyakönyvi események

2

A

B

C

D

3

Helyszín

szolgáltatás

szolgáltatás tartalma

szolgál-

megnevezése

tatás
díja

4

Gyomaendrődi
Közös

alapszolgáltat
ás

Önkormányzati

- anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése

0.-

- ünnepi beszéd – igény szerint

Hivatal

- gyűrűhúzás - dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
- zene CD-ről
többletszolgáltatás

- 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)
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7.000.-

5

Gyomaendrődi
Járási Hivatal

alapszolgáltat
ás

- anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése

0.-

- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
többletszolgáltatás

- anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint

7.000.-

- gyűrűhúzás - dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgő felszolgálva (1.000.-Ft)
- gyertya biztosítása (1.000.-Ft)
- zeneszolgáltatás
hangtechnikus által (5.000.-Ft)
6

A

7

Hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi esemény

8

A

B

C

D

9

Helyszín

szolgáltatás

szolgáltatás tartalma

szolgál-

10

Gyomaendrődi
Közös
Önkormányzati
Hivatal

megnevezés

tatás

e

díja (Ft)

alapszolgálta
tás

- anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca
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5.000.-

biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
- zene CD-ről
- anyakönyvvezető díja (5.000.Ft)
többletszolgáltatás

- anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint

12.000.-

- 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)
11

Gyomaendrődi
Járási Hivatal

többletszolgáltatás

- anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott csokorból
- pezsgő felszolgálva (1.000.-)
- gyertya biztosítása (1.000.-)
- zeneszolgáltatás
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17.000.-

hangtechnikus által (5.000.-Ft)
- anyakönyvvezető díja (5.000.Ft)
- terem bérleti díja (5.000.-Ft)
12

Külső helyszín:
Szent László

többletszolgáltatás

Kiállító és

- anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése
- ünnepi beszéd – igény szerint

Rendezvénytér

15.000.-

- anyakönyvvezető díja

(Vízi színpad)

(10.000.Ft)
- helyszín bérleti díja (asztal,
szék, díszterítő biztosítása,
áramvételi lehetőség) (5.000.-Ft)

13

Külső helyszín –
jegyző által
engedélyezett

többletszolgáltatás

- anyakönyvvezető hivatalos
közreműködése

10.000.-

- ünnepi beszéd – igény szerint
- anyakönyvvezető díja
(10.000.Ft)

3.Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.)
önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
önkormányzati rendelet határozza meg az önkormányzati vagyon hasznosításának
részletszabályait. Ez a 2003-as rendelkezés azonban nincs összhangban sem a
nemzeti vagyonról szóló törvény sem a földforgalmi törvény rendelkezéseivel.
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Ennek megfelelően pontosítani szükséges a használat átengedésének jogcímeit, a
használat időtartamát és be kell építeni a többségi befolyás alatt álló mezőgazdasági
termelőszervezetre vonatkozó speciális szabályokat, azzal, hogy a Kft-ben az
önkormányzati részesedés az 50 %-ot meg kell haladja.
A Városfenntartó bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a következő
módosítással javasolja a rendelet megalkotását:
Az önkormányzati vagyon hasznosítása a mezőgazdasági művelésű ingatlanok
hasznosítására vonatkozó szabályok kivételével kizárólag nyilvános versenytárgyalás
útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
A Bizottsági javaslat a mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosítása esetén az
átruházott hatáskört az 5 évet meghaladó hasznosításra is javasolja kiterjeszteni. A
javaslat szerint a mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításáról átruházott
hatáskörben szerződésenként.
a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester,
b) 1.000.001.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt.
A hasznosításról szóló szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti
meg.
A rendelet-tervezetből kikerülne a képviselő-testületre vonatkozó rendelkezés – 23. §
(4) bekezdés c) pont - tekintettel arra, hogy 2.000.000,- éves bevétel értékhatár felett
törvény erejénél fogva a Képviselő-testület dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság által javasolt
módosítás szükségessé teszi az önkormányzati vagyon hasznosításának
nyilvánosságára vonatkozó szabályok teljes körű felülvizsgálatát is. A bizottság
javasolja Képviselő-testületnek az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását, azzal,
hogy a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát készítse elő
legkésőbb a Képviselő-testület decemberi üléséig.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként
szavazzanak a bizottság módosító javaslatáról az elnök úr által elmondottak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
371/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
jegyzőt, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és
a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
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szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát készítse
elő és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. decemberi Képviselő-testület ülése
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester ezt követően a mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok
hasznosításának szabályait meghatározó rendeletről kérte a képviselők döntését.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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.
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(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 Képviselőtestület határozza meg az értékesítés feltételeit. Az adásvétel kérdésében a Képviselőtestület 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.
Gyomaendrőd, 2016. augusztus
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. szeptember hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember 2.

Dr. Uhrin Anna
jegyző
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4.Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben előírt feladatkör szerint a jegyző évente
beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységről szóló beszámolóját Dr. Uhrin Anna
jegyző elkészítette és jelen ülésre előterjesztette.
A beszámolót az Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
372/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
5.Napirendi pont
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2016. első
félévi gazdálkodásának alakulásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat és
intézményeiben az első félévi gazdálkodás a tervezettek szerint időarányosan alakult.
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Az előttünk álló félévben mind az intézményeknek mind az önkormányzatnak
fegyelmezett gazdálkodásra van szüksége annak érdekében, hogy likviditási és
finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodásuk során.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
373/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016. első féléves
gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 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 jelezte továbbá, hogy Dr. Katona Piroska
háziorvossal a szükséges bejelentéseket a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai
Járási Hivatala (ÁNTSZ) felé megtették.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a feladat-ellátási szerződés
döntési javaslat szerinti módosítását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a szerződés módosításáról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
374/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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 Gábor sz.:
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:
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.
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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

Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 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 továbbá a feladat-ellátási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2016. szeptember 30. napjával.
Ugyanakkor megbízta a Városi Egészségügyi Intézményt a körzet átvételével
kapcsolatos feladatok elvégzésével, valamint 2016. október 1. napjától a körzet
működtetésével.
A szerződések aláírására azonban nem került sor, mivel Dr. Varga Edit Brigitta arról
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 8-as számú körzet helyettesítésével
kapcsolatban pozitív fejleményekről tudok beszámolni. Jelentkezett nála Dr. Magyar
Hajnalka hogy vállalja a 8-as körzet háziorvosi feladatainak ellátását helyettesítés
formájában 2016. november 1-től, mint a Premium Med alkalmazottja, napi 4 óra
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rendelési idővel, és amennyiben az Önkormányzat feladat ellátási szerződést köt vele,
a praxisjogot is átvállalja 2017. január 1-től.
Mindezen változások szükségessé teszik a képviselő-testület korábbi határozatának
módosítását, illetve új döntések meghozatalát.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és a döntési javaslatok elfogadását
javasolja.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy elsőként a július 20-i ülésen
hozott döntések visszavonásáról szóló döntési javaslatról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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.

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a feladat-ellátási szerződés módosításáról
szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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
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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 04-09012158, 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 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.
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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 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Varga Edit Brigitta
Toldi Balázs
háziorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Ellenjegyezte: ……………………….
Dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet
feladatellátási szerződésének megszüntetéséről szóló döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
377/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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:
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8. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés
megszüntető okirata
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 04-09012158, képviselő, személyes közreműködő: dr. Varga Edit Brigitta háziorvos)
továbbiakban Megbízott
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 Képviselőtestülete ……/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.
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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. ………….

Gyomaendrőd, 2016. ………….

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

Gyomaendrőd, 2016. ………….
………….……………………
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Ellenjegyezte: ……………………….
Dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidő: azonnal
8.Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 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. Ezen módosításokat szükséges az
alapító okiraton átvezetni.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
378/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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 Képviselőtestülete 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.
Az alapító okirat 1. alcím 1.2.2. pontjában a táblázat az alábbi 8. és 9.
sorral egészül ki:
8 Fogorvosi alapellátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
9 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
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
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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. Alapellátás
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
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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
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
379/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv
megnevezése: Városi Egészségügyi Intézmény
A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
telephelye(i):
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

telephely megnevezése
Védőnői Szolgálat, Iskolaegészségügy
Védőnői Szolgálat, Iskolaegészségügy
Járóbeteg Szakellátás
Reumatológiai Szakellátás,
Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi
ellátás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Járóbeteg szakellátás

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Liget
Fürdő
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
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.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Szakorvosi járóbeteg-ellátás
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 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.
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5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
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. Alapellátás
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.
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Iskola egészségügyi ellátás
4.4.
A költségvetési szerv
megjelölése:
kormányzati funkciószám
1 072111
2 072112
3 072210
4 072230
5 072311
6 072420
7 072430
8 072450
9 074031
10 074032

alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
kormányzati funkció megnevezése
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Járóbetegek gyógyító gondozása
Fogorvosi alapellátás
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
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 ifjúságiegészségügyi ellátás, háziorvosi- és 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, szülészetnőgyógyászat, 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.
5.2.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási
jogviszonyt szabályozó jogszabály
jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
közalkalmazotti
1
jogviszony
törvény
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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
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az alapító okirat módosítására
azért került sor, mert az intézmény vezetője jelezte, hogy a feladat ellátáshoz
szükséges a kormányzati funkció kódok rögzítése. Intézményvezető asszony által
javasolt kormányzati funkciókódok az előterjesztésben olvashatóak.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
Elsőként az alapító okirat módosításáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
380/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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 Képviselőtestülete 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
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
2
támogatása
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
3
működtetése és megóvása
082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
4
fejlesztése
082092
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális
5
értékek gondozása
082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
6
művészetek
7 082094
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
8 083030
Egyéb kiadói tevékenység
084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
9
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
10 086020
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
11 086090
Egyéb szabadidős szolgáltatás
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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
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően az alapító okirat egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
381/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kállai Ferenc
Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.
A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kállai Ferenc Kulturális Központ
1.2.
A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
1 Körös Látogatóközpont
5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
2 Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény
5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
3 Szent László Kiállító és Rendezvénytér 5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. március 1.
3.
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.
A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2.
A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. 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
858

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
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
2
támogatása
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
3
működtetése és megóvása
082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
4
fejlesztése
082092
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális
5
értékek gondozása
082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
6
művészetek
7 082094
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
8 083030
Egyéb kiadói tevékenység
084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
9
szakmai szolgáltatások 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
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2

XXXIII. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

munkavégzésre irányuló
jogviszony
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 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
Határidő: azonnal
10.Napirendi pont
Kállai Ferenc Kulturális Központtal kapcsolatos döntések
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetője
benyújtotta az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyásra. A
bizottság bizonyos pontosításokat kért a szabályzatban, melyek az előterjesztésben
már szerepelnek.
Az előterjesztés második része pedig arról szól, hogy az intézményi átszervezés
szükségessé tette az éves beszámoló készítése szempontrendszerének
meghatározását.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslatok elfogadását.
A maga részéről módosító javaslattal élt és arra kérte a képviselő-testületet, hogy
határozatban bízza meg az Ügyrendi bizottságot az október 23-i ünnepi
megemlékezés megszervezésének és a 2017. évi rendezvény naptár elkészítésének
koordinálásával.
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Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás a javaslattal
kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként szavazzanak az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
382/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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

861

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: 2009. március 1.
2.3.1. A Kállai Ferenc Kulturális Központ jogelőd intézménye voltak:
·
Közművelődési, 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: 767169
Adószám:15767161 -2-04
KSH statisztikai számjel: 15767161-9101-322-04
2.6. Az alapítói és fenntartói jog gyakorlója: Gyomaendrőd Város Önkormányzat
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: gazdasági szervezettel nem rendelkező 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 76-78. §-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
862

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.
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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: Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv.
A pénzügyi-gazdasági feladatokat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztálya látja el. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét, a
munkamegosztás és felelősség vállalás rendjére vonatkozó megállapodásban kell
rögzíteni.
9. A kötelezettségvállalás rendje: Az intézmény nevében kötelezettségvállalásra a
költségvetési szerv vezetője jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője, vagy
az általa írásban kijelölt személy jogosult.
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 képviselő-testületi 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:
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Kötelezettségvállalás esetén: az intézmény körbélyegzője, az igazgató és a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője 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:
Igazgató

Turisztikai
programszervező

Adminisztrációs és
üzemeltetési munkatárs

Közművelődési
programszervezők

Technikai üzemeltetés
munkatársai

865

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
megteremtése, bővítése.

rekreáció

feltételeinek,

lehetőségeinek

- Ifjúságfejlesztés
Az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, fejlesztése, ahhoz való hozzájárulás, hogy a
fiatalok motorjai, aktív erőforrásai legyenek a társadalmi és gazdasági fejlődésnek.
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- Intézmény- és szolgáltatásrendszer
A közösségi művelődés intézményrendszerének szakmai-módszertani fejlesztése és
mindenki számára való elérhetőségének biztosítása.
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.
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- 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
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lehetőség biztosítását a Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete 146/2016. (III.31)
Gye. Kt. Határozata szabályozza.
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:
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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.
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.
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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.
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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.
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.
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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.
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Elősegíti az intézmény minőségbiztosításával és monitoringjával kapcsolatos
teendőket.
3.3. Adminisztrációs és üzemeltetési munkatárs 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:
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.
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3.4 Technikai üzemeltetési munkatársai
3.4.1 Fűtő, karbantartó-takarító, gondnok
Feladatai:
Az intézmény programjaihoz igazodva a közösségi terek berendezése, takarítása,
berendezési tárgyak elszállítása egyik telephelyről a másikra.
Az intézmény udvarának tisztán tartása, hulladékmentesítése, fűnyírás.
A nem szakipari vizsgához köthető felújítási és karbantartási munkálatok (nyílászárók
javítása, lámpák, reflektorok karbantartása, vizesblokkok karbantartása, külső
faljavítási karbantartó munkák.) Szükség szerint épület-karbantartási munkálatok
elvégzése.
Az intézmény eszközeinek tisztántartása, eszközök elpakolása.
Esetleges hibák és káresemények bejelentése az intézmény vezetőjének.
Ügyelet ellátása az intézmény bármely telephelyén az intézményvezető utasítása
alapján.
Minden olyan egyéb feladat, amelyekkel az intézményvezető megbízza.
Felelős:
A munkakörében meghatározott feladatok ellátásáért a Kjt-ben és egyéb szakmai,
etikai normákban foglaltak szerint.
Kártérítési felelősség megállapítása esetén a reá vonatkozó szabályok szerint felel.
Hatásköre:
A munkavégzés során segíti a csoportok, közösségek, nagyközönség tevékenységét,
ügyel az intézmény biztonságos és takarékos működtetésére.
3.4.2 Takarító, kisegítő
Az intézmény programjaihoz igazodva a közösségi terek berendezése, takarítása.
A vizesblokkok fertőtlenítése, tisztán tartása, higiéniás anyagok kezelése.
Az intézmény udvarának tisztán tartása, hulladékmentesítése.
Az intézmény eszközeinek tisztántartása, mosása, vasalása, eszközök elpakolása.
Segíti az egyszerűbb karbantartási munkálatokat.
Esetleges hibák és káresemények bejelentése az intézmény vezetőjének.
Ügyelet ellátása az intézmény bármely telephelyén az intézményvezető utasítása
alapján.
Minden olyan egyéb feladat, amelyekkel az intézményvezető megbízza.
Felelős:
A munkakörében meghatározott feladatok ellátásáért a Kjt-ben és egyéb szakmai,
etikai normákban foglaltak szerint.
Kártérítési felelősség megállapítása esetén a reá vonatkozó szabályok szerint felel.
Hatásköre:
A munkavégzés során segíti a csoportok, közösségek, nagyközönség tevékenységét,
ügyel az intézmény biztonságos és takarékos működtetésére.
4. Munkaköri leírások
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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
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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.
- 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
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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.
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 orvositáppénzes 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
szabadságról nyilvántartást kell vezetni.
4.2. A munkavégzés, munkaköri kötelezettségek, a hivatali titkok megőrzése
Munkarend
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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.
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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 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
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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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztálya közreműködésével, az általa elkészített szabályzatok szerint
történik.
Az intézmény a vonatkozó jogszabályok által meghatározott rendszerben
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.
- 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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály vezetője készíti elő az igazgató javaslataival és annak
jóváhagyásával. A költségvetést Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete hagyja jóvá.
Az intézmény a gazdálkodásáról az általános felügyeleti szervnek köteles
elszámolni.
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- Ha az intézmény igazgatója személyében változás történik, a maradványt, az ingó
és ingatlan vagyontárgyakat valamint a készleteket jegyzőkönyvileg kell átadni és
átvenni.
A kötelezettségvállalással kapcsolatos jogköröket az intézmény igazgatója
gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rend az irányadó.
Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, ezért
a gazdálkodási feladatokat meghatározó szabályzatok tekintetében a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal – mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szerv – szabályzatai az irányadóak.
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,
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 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)
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-

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
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatai.
3. Jelen SzMSz-hez kapcsolódó mellékletek:
1.
2.
3.
4.

Alapító Okirat (……………………. határozat)
Tűz-, Munka- és Balesetvédelmi Szabályzat
Házirend
Munkaterv (aktuális évi terv)

Az intézmény által jóváhagyott dokumentumok:
1. Munkaköri leírások
2. Iratkezelési 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.
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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 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!
885

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.
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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!
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a beszámolási szempontok meghatározásáról szóló
döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
383/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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:





III.
IV.
V.
VI.
VII.
IX.

Kállai Ferenc Kulturális Központ
Körös Látogatóközpont
Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény
Szent László Kiállító és Rendezvénytér
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

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a módosító javaslatról kérte a testület döntését,
amely szerint megbízzák az Ügyrendi bizottságot az október 23-i megemlékezés
megszervezésének és a 2017. évi rendezvény naptár elkészítésének koordinálásával.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
384/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot az október 23-i ünnepi megemlékezés megszervezésének
és a 2017. évi rendezvény naptár elkészítésének koordinálásával.
Határidő: azonnal
11.Napirendi pont
Szent Antal Népházzal kapcsolatos döntések
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 2016. február 1. napjával két
kulturális központ jött létre a városban -a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent
Antal Népház. Dr. Szonda István a Népház intézményvezetője elkészítette az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, melybe szintén pontosításokat kért a
Bizottság. Továbbá az intézmény vonatkozásában is meghatározásra kerültek a
szakmai beszámoló szempontrendszerei. Az intézmény vezetője ugyanakkor
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez melyben Petrás Kálmán gyomai
halászmester által készített, a Körös Halászati Szövetkezet tulajdonában lévő makett
gyűjtemény megvásárlásához kérne 700.000 Ft-ot, mivel az intézmény szoros
költségvetése nem teszi lehetővé a gyűjtemény önerőből történő megvásárlását.
A bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint nem kellene elkapkodni a makett
megvásárlását 700.000 Ft-ért, hanem újra kellene tárgyalni, hogy hogyan juthatnak
ezek a makettek a gyűjteménybe. Ezeket a maketteket a szövetkezet ingyen is
felajánlhatta volna a városnak, vagy annak az önkormányzati tulajdonú Kft-nek,
amelynek éppen 700.00 Ft-al tartozik. 2013-ban a halfeldolgozó felszámolásakor a
Gyomaszolg Kft-nek éppen ennyi tartozása maradt benne, mert mint tudjuk a
halfeldolgozó a szövetkezet többségi tulajdonában volt. De nem ez az egyetlen kft-je
a városnak, amely tartozással zárta ezt a felszámolást.
Összegezve: a szövetkezet a lejárt tartozás fejében felajánlhatná a városnak ezeket a
maketteket.
Módosító javaslatként javasolta, hogy a makett megvásárlásával kapcsolatos kérelmet
tárgyalják újra.
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Poharelec László képviselő egyetértett Betkó képviselő úrral. További problémának
tartotta, hogy Dr. Szonda Istvánon kívül ezt a kiállítást senki nem tudja a városban
bemutatni. Bármi történhet, közbe jöhet nem várt esemény, akkor ott lesz 700.000 Ft
értékű vagyon, amit senki nem tud működtetni. A maga részéről nem látta
biztosítottnak, hogy ez a vagyon ténylegesen gazdaságosan lesz működtetve. Ha
nem tudjuk gazdaságosan működtetni, akkor a város életében még vannak olyan
részek, ahová ezt a pénzt el tudnánk költeni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint az intézményben még
vannak más feladatköröket ellátó dolgozók is, így őket is fel kell készíteni arra, hogy
ezt a feladatot is el tudják látni. Ez nem csak az intézményvezető feladata, ezt meg
kell oldani.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára. Elsőként az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Alapító Okirat
Az intézmény hivatalos számjelei
Illetékességi (működési) területe
Alapító szerve
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1.2.6. Ellátandó tevékenysége
1.2.7. Ellátandó alaptevékenysége
1.2.8. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
szakfeladatai
1.3
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
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
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3.3.1. Népház-intézményi központ
3.3.2. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
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. A munkakörök általános 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
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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
-

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.
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1.2.2. 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.
1.2.3. 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
1.2.4. Illetékességi (működési) területe
Gyomaendrőd város közigazgatási területe
1.2.5. 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 76-78. §-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
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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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 513/2015. (X. 29.) Gye.
Kt. határozata, 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 Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyomaendrőd, Selyem út
124
1.3.3. Irányító szerv neve, címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyomaendrőd, Selyem út
124.
1.3.4. Pénzügyi és törvényességi felügyeleti szerve
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal,
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Gyomaendrőd, Selyem út 124.
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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 Közös Önkormányzati Hivatal,
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)
1.3.6. Az alaptevékenység ellátásának bevételi forrásai
-

a fenntartó által nyújtott finanszírozás;
a saját működési bevétel;
a szakmai működésre átvett pályázati pénzeszközök;
egyéb támogatási formák.

1.3.8.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 igazgató pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény
élén álló igazgató 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.
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1.3.11.Gazdálkodási jogköre
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.
A pénzügyi-gazdasági feladatokat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztálya látja el.
1.3.12.A kötelezettségvállalás rendje
Az intézmény nevében kötelezettségvállalásra a költségvetési szerv vezetője jogosult.
A

kötelezettségvállalás

pénzügyi

ellenjegyzésére

a

Gyomaendrődi

Közös

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője, vagy az általa írásban kijelölt
személy jogosult.
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
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 igazgató és a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője együttes
aláírása érvényes.
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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.
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
Igazgató
Közművelődési
szakember, muzeológus

Közgyűjteményi
programszervező

Turisztikai
programszervező
és ügyviteli munkatárs

Üzemviteli munkatársak

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.
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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
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 kultúraközvetítő 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.
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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.
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-

-

-

-

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.
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.
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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.
Az intézmény szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő, nem bejegyzett
nyugdíjas civil társaságok részére, meghatározott mértékű térítésmentes
igénybevételi lehetőség biztosítását a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2016. (III.31) Gye. Kt. Határozata szabályozza.
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.
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-

-

A muzeális gyűjteményi alapfeladatok ellátása.
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.
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- 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 történő eltéréseket. Ezt minden esetben az
igazgató vagy annak helyettese, illetve az adott intézményegység szakmai vezetője
határozhatja meg vagy engedélyezheti.
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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: 9-14ig 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: 9-13-ig
Turisztikai szezonon kívül (szeptember 1-április 30.) Szerdától-szombatig: 913-ig.
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A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon előzetes
egyeztetés alapján tart nyitva.
4. A munkakörök általános 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 Önkormányzat Képviselő-testületi 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 lássa el feladatait.
Gondoskodik a tűz-, munka-, és balesetvédelem megszervezéséről.
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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.
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-

-

-

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.
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,
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-

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.
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-

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.
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
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- 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

912

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
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Az intézményen belüli kapcsolattartás leghatékonyabb módja a rendszeres
munkaértekezlet.
Gyakoriság: kéthetente 1 alkalommal (hétfő délelőtt)
Résztvevők: összes alkalmazott
Az igazgató 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.
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
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-

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 munkaidő-beosztást 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.
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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
igazgató engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan.
5.8. A Szent Antal Népház 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.

5.9. Munkarend
Az intézmény dolgozói éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. A
munkatervhez szükséges anyagi fedezetet az igazgató biztosítja a költségvetésben
előirányzottak szerint.
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-

-

-

-

-

A munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatban a munkaszerződést, a
kinevezési, megbízási, stb. ügyeket a vonatkozó jogszabályok szerint 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 jogszabályok alapján.
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
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-

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.
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
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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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztályának közreműködésével történik.
6.1.1. Gazdálkodási rendszere
-

-

-

Az intézmény jogállását tekintve gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv.
A Szent Antal Népház a vonatkozó pénzügyi jogszabályoknak megfelelően
működik.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatala, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező
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
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályával közösen végzi.
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-

-

-

-

-

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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztálya készíti el az igazgató 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 személyében változás történik, a maradványt, az ingó
és ingatlan vagyontárgyakat valamint a készleteket jegyzőkönyvileg kell átadni és
átvenni.
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.
A 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 Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt
személy.
Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, ezért a
gazdálkodási
feladatokat
meghatározó
szabályzatok
tekintetében
a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – mint gazdasági szervezettel
rendelkező költségvetési szerv – szabályzatai az irányadóak.

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.
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-

-

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,
- Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 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.
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-

A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a
közlés előtt megismerje.

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:
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1.
2.
3.
4.

Alapító Okirat (90/2016. (II. 25.) Gye. Kt. határozat)
Tűz-, Munka- és Balesetvédelmi Szabályzat
Házirendek
Munkaterv (aktuális évi terv)

Az intézmény által jóváhagyott dokumentumok:
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, 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
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-

-

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!
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-

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 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
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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
Toldi Balázs polgármester ezt követően a beszámolási szempontrendszer
meghatározásáról szóló döntési javaslatról kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel
alakulása
IV. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre
lebontva
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V. Az adott évben megvalósult fejlesztések
VI. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
VII. Az adott évben benyújtott pályázatok
IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül Betkó József módosító javaslatáról kérte a
képviselők döntését, amely szerint a Szent Antal Népház részére a Körös Halászati
Szövetkezet tulajdonában lévő Petrás Kálmán makett gyűjtemény megvásárlását
tárgyalják újra a szeptemberi ülésen.
Dr. Szonda István intézményvezető tájékoztatásul elmondta, a Bárka Látogató
Központban jelenleg van egy kiállítás, ami bemutatja a Hármas-Körös élővilágát,
természeti környezetét és felvillantja a pákászok életét, ami jellemző volt ezen a
vidéken. Emellett a korábbi tervekben szerepelt, hogy a hagyományos halászatot is
be kell mutassa ez a hely, ami eddig nem valósult meg. Ehhez kellenének még ezek a
makett sorozatok.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint a képviselő-testület álláspontja az, hogy
erre a vagyonra szükség van, mert ha azt megszerezzük az nem fog veszíteni az
értékéből. Sőt ettől kezdve a halászat egy muzeális érték lesz, ennek a megszerzett
vagyonnak az értéke növekedni fog. Tehát a kérelem újra tárgyalására nem azért
kerülne sor, mert ha Szonda úr akadályoztatva van, akkor nem tudjuk kinyitni a
látogató központot, hanem ahogy Betkó úr is elmondta, van két olyan gazdasági
társaságunk, amelynek követelése van a szövetkezettel szemben. És ha ezt lehet
érvényesíteni ebben a formában, akkor a forrásnak az összetételét és módját
vizsgálnák meg a módosító javaslat szerint.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Antal
Népház részére a Körös Halászati Szövetkezet tulajdonában lévő
Petrás Kálmán makett gyűjtemény megvásárlásával kapcsolatos
kérelmet újra tárgyalja a szeptemberi soros ülésén.
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Határidő: azonnal
12.Napirendi pont
A Hősök útja 39. szám alatt lévő leánykollégium épület konyha, ebédlő
helyiségeinek bérbeadása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a kollégiumi
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 egyeztetések alapján a bérleti szerződést 2016. szeptember 1. hatállyal 2017.
augusztus 31. napjáig kerülne megkötésre, a bérleti díj mértékét - előzetes
egyeztetések alapján - pedig bruttó 30.000,-Ft/hónap összegben kerülne
megállapításra.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az épületrész
bérbeadását a döntési javaslatban foglalt bérleti szerződés szerint.
Toldi Balázs polgármester kiemelte, hogy a bérleti díj+ rezsi költség lenne a havi
bérleti díj összege.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő–testülete
Szeged-Csanádi
Egyházmegye hozzájárulásával a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium részére bérbe adja 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 az alábbi bérleti szerződés tervezet
rendelkezései szerint.
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Bérleti szerződés
amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:
Képviseli:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
725525
15725527-2-04
Toldi Balázs polgármester

mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:
Székhely:
OM azonosító:
Adószám:
Képviseli:

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.
028300
18375217-2-04
Tóth Ferenc Igazgató

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 és Gimnázium
intézményvezetője kezdeményezését támogatva döntött arról, hogy kéri a SzegedCsanádi 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 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
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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

Megnevezés
Ebédlő
Konyha
Iroda
Előtér
Hűtőgép tároló
Zöldség-előkészítő
Raktár
Külső anyagraktár
Folyosó
Hús előkészítő
Mosogató
Előkészítő
WC
Közlekedő
Öltöző
Zuhanyzó
Kenyér előkészítő
Összesen:

ebédlő

az

alábbi

helyiségekből

áll.

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

III. Bérleti díj
III.1. Felek a Bérlemény bérleti díját bruttó 30.000-Ft/hó, azaz: bruttó
harmincezer forint/hó összegben állapítják meg. A bérlemény használatával
felmerülő közüzemi díjakat az V.3. pontban leírtak szerint kell megfizetni.
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. § (1a) bekezdés a) pontja
figyelembevételével.
III.3. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja 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.
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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 Bérlő a bérleményt 2016. szeptember 1. napjától
rendeltetésszerűen használja.
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. A Bérbeadó a birtokbaadás napjától gondoskodik a közműórák
költségviselőként, saját nevére történő átírásáról.
Bérlő köteles a birtokbaadás napjától a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a
közmű mérőállások adatait írásban közölni a bérbeadó felé.
A Bérlő a konyha és ebédlő áram és víz közmű fogyasztás költségeit az almérők
mérőállasai alapján téríti meg. A gázfogyasztás elszámolása a főmérő óraállása
alapján történik.
Bérlő köteles a Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján a konyha és ebédlő
közüzemi díjait határidőre megfizetni.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérbeadó a kollégiumi épületrész
közműveit alkalomszerűen használni kívánja, akkor azt a bérlő felé jelzi.
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Felek az alkalomszerű használat időtartamára eső közüzemi díjak tekintetében külön
számolnak el.
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. június
30. 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;
- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
VII.2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
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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 folytatása;
- 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:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Bérlő részéről
Név:
Tari Lászlóné
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2
Mobil:
20/215-4042
E-mail:
altalanos@szentgellert.hu
VIII.2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére.
Amennyiben a tárgyalás nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita

933

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 5 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember ...

……………………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Bérbeadó

……………………………………………………
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium
Bérlő

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (4. forduló)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a júniusi
ülésén már 3. fordulóban tárgyalta a közterület nevek módosításának kérdését.
Az akkor hozott 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.
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A Képviselő-testület javaslata alapján 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 postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kívánja
megismerni az érintett lakosság véleményét.
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 Dobi utcából az 52 megkérdezett közül 28-an válaszoltak. Ebből a Dob utca nevet
53,8 % támogatta. A Micsurin utcából a Tímár Máté nevet 23-an támogatták, a Dr.
Tóth Elek utca elnevezést pedig 3-an. A 101-ből 40 szavazat érkezett vissza.
A válaszleveles konzultáció alapján az a javaslat került beterjesztésre, hogy a Dobi
István utca megnevezés Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca megnevezés pedig
Tímár Máté megnevezésre módosítsa a képviselő-testület november 1. napjától.
A bizottsági ülést követően a Micsurin utcából 47-en kérték egy aláírásgyűjtő íven,
hogy Borostyán utcára változtassák az utca megnevezését. Ezért a bizottság azt
javasolta a képviselő-testületnek, hogy válaszleveles lakossági véleménykérés mellett
vegye figyelembe az aláírás gyűjtő íven benyújtott névjavaslatot is, így a
döntéshozatal során a Dr. Tóth Elek, Tímár Máté mellett a Borostyán utca
megnevezést is vegye szavazásra.
A Városfenntartó Bizottság a Dobi utca esetében a Dob utca megnevezést, a Micsurin
utca esetében pedig a Borostyán utca megnevezést javasolja.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a Dob utcára 99,6 %
mondott igent.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a Micsurin utca
megnevezését Borostyán utca megnevezésre módosítsa a képviselő-testület.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta a Városfenntartó bizottság is támogatta
a Borostyán utca megnevezést. Ugyanakkor a bizottság ülésen elhangzott egy olyan
javaslat, hogy a megnevezésről döntsön a lakosság. Az októberi népszavazás miatt
nem vagyunk időhöz kötve, így egy újabb szavazólapos kérdőív kiküldését megteheti
a testület, amelyen már három utcanév szerepel, köztük a Borostyán utca
megnevezés is.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester egyetértett a bizottság javaslatával. Az újabb
három nevet tartalmazó szavazólap megkeresésével majd arra fog szavazni a testület,
amire majd a legtöbb javaslat érkezik.
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Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, van lehetőség arra, hogy a lakosság véleményét
ismét kikérjék, de a képviselő-testület kizárólagos hatásköre ebben dönteni. Tehát ha
a testület bármely tagja a lakossági vélemény ellenében kíván dönteni, akkor erre
minden esetben lehetősége van, hiszen az egyedüli döntési jogosult a képviselőtestület.
Toldi Balázs polgármester figyelemmel a hozzászólásokra is elsőként a Dobi utca
Dob utcára történő megnevezéséről szóló döntési javaslatról kérte a képviselők
szavazatát.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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 István utca közterület megnevezését Dob utca megnevezésre
módosítja 2016. november 1. napjától.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Micsurin utca megnevezésére a 2. döntési
javaslat szerint a Tímár Máté utca megnevezés javasolt. Poharelec László képviselő
részéről módosító javaslat volt a Borostyán utca megnevezés. Betkó József bizottság
elnök úr pedig azzal a javaslattal élt, miszerint történjen ismételt lakossági
megkeresés újabb kérdőívek kiküldésével.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, továbbra is van lehetősé arra, hogy 2-3
alternatívát tartalmazó kérdőív kiküldésre kerüljön. Nyilván garancia nincs arra, hogy
egyéb javaslat még nem fog beérkezni. A testület azonban kikötheti azt, és
tájékoztathatja a lakosságot, hogy a meghatározott eljárás rend szerint fogja a
véleményeket megvizsgálni, egyéb véleményt nem fog figyelembe venni. Viszont, ha
a testület a véleményektől eltérően szeretne dönteni, azt is megteheti.
Megyeri László aljegyző szakmai véleménye szerint a Tímár Máté és a Borostyán
megnevezésről kellene szavaztatni az utca lakóit, hiszen a Tímár Máté megnevezést
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támogatta a visszaküldök 57 %-a az összes lakó 27 %, míg a Borostyán megnevezést
47-en támogatták. Egyébként szórtak a vélemények. Ha ismét lehetőséget adnak a
szabad névválasztásra, akkor annyira fognak szórni a vélemények, hogy megint nem
lesz meg a kellő többség ahhoz, hogy a lakosság szempontjából legitim legyen a
testület által hozott döntés.
Farkas Zoltánné képviselő véleménye szerint nincs jó megoldás. Ettől kezdve
kényszer pályán van a képviselő-testület, ami azzal kezdődött, hogy a szavazati idő
lejártán túl gyűjtöttek aláírást a lakosok és utólag nyújtották be. Éppen ezért
mondhatná a testület azt is, hogy eldönti a kérdést, és nem veszi figyelembe az
aláírásokat. Persze szerette volna úgy meghozni ezt a döntést a testület, hogy
figyelembe veszi a lakosság véleményét. Azonban mostmár akárhogy döntenek, nem
lesz olyan döntés, ami mindenkinek tetszik. Mindenképpen számítani kell arra, hogy a
testület felvállalja a véleményét és lesznek olyan lakosok, akik nem erre szavaznak.
Tudomásul kell venni, hogy a testület próbálkozott azzal, hogy demokratikus úton
járjon el, de nem sok eredménnyel. Talán ha a testület saját maga eldöntötte volna,
akkor egyszerűbb lett volna. Véleménye szerint talán az indulatok játszottak az
eljárással kapcsolatban közre, hogy változtatni kell a nevet, ami sok bonyodalommal
jár és, hogy ezt mégegyszer ne kelljen megismételni, talán ezért nem szeretnének
személynevet a lakosok. Minden esetre nem tudja, hogy a Borostyánnak milyen
hagyománya van azon a részen, vagy miért ez jutott a lakosság eszébe, de kissé
méltatlannak tartja Tímár Mátéval szemben, hogy közte és a Borostyán elnevezés
között kell választani.
Poharelec László képviselő egyetértett a fentiekkel és azzal is, hogy két név kerüljön
fel a szavazólapra. Beszélgetve az ott élő lakosokkal, elmondták, hogy nincs
problémájuk az adott személlyel, de nem szeretnének személynevet. Ez az
aláírásgyűjtésből is kitükröződött. A maga részéről, mint az utca képviselője már most
felmerné vállalni a Borostyán megnevezést, mert kimerné jelenteni, hogy a
visszaérkező szavazólapok többsége ezt fogja tartalmazni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta az Ügyrendi bizottság is arra
törekedett, hogy figyelembe vegye ezt a 47 aláírást is, de véleménye szerint valóban
méltatlan helyzetbe kerül így a képviselő-testület és Tímár Máté is, hiszen városunk
díszpolgáráról van szó. Azt azért még is csak figyelembe kellene venni, hogy ki az a
személy, akiről egy utcát kívánunk elnevezni. Támogatta, hogy adjunk még egy
lehetőséget a lakosságnak, de legyen ez az utolsó, 2013 óta húzzuk az utca elnevezés
kérdését, jó lenne most már lezárni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester egyetértett, kiegészítve azzal, hogy a Dr. Tóth
Elek név is hagyománytiszteletből került a listára.
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Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában a módosító javaslatról kérte
a képviselők döntését, amely szerint elrendelik az újabb lakossági konzultációt azzal,
hogy az érintett lakosok a Tímár Máté és a Borostyán megnevezés között
választhatnak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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 elrendeli a lakossági konzultációt azzal,
hogy az érintett lakosok a Tímár Máté és a Borostyán utca
megnevezés között választhatnak.
A képviselő-testület a lakossági szavazás eredménye alapján a
szeptemberi soros ülésén hozza meg döntését.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14.Napirendi pont
Pályázati lehetőség köztéri műalkotás állítására az '56-os emlékév keretében
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Oláh Mátyás László szobrász
azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy az idei 1956-os évforduló alkalmából
településünk állítsunk fel egy köztéri plasztikát. A köztéri műalkotás felállítására
az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázat keretében kerülhetne sor. Az
elnyerhető támogatás összege 5 millió Ft.
A kérelmet valamennyi bizottság véleményezte. Az Ügyrendi bizottság azt a javaslatot
fogalmazta meg, hogy a műalkotás helyeként a Hősök tere legyen megnevezve és a
megvalósításra önerő nélkül kerüljön sor. A Pénzügyi bizottság szintén a Hősök terét
javasolta, míg a Városfenntartó bizottság javaslata, hogy a műalkotás az előzetes
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zsűrizést végző Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által javasolt
helyen legyen felállítva. Továbbá támogatja pályázat benyújtását annak érdekében,
hogy a műalkotás megvalósítása önerő nélkül valósuljon meg.
Betkó József bizottsági elnök tekintettel arra, hogy a Hősök terén már van 1956-os
emlékmű, ezért javasolta a Városfenntartó bizottság javaslatát elfogadni. Kérte, hogy
a bizottság javaslatát módosító javaslatként vegyék figyelembe.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
elsőként szavazzanak a bizottság javaslatáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy Oláh Mátyás László szobrászművész 1956 eseményeinek
emléket állító süttői-márvány köztéri plasztikája az előzetes zsűrizést
végző Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által
javasolt helyen legyen felállítva.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja, hogy a köztéri plasztika felállításához pályázatot kíván
benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány
KKETTKK
–
56P –
02
jelű
„Büszkeségpontok” pályázatán.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ezt követően a műalkotás állításával kapcsolatos
előkészítő munkák finanszírozására keretösszeg kijelöléséről szóló döntési javaslatot
tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
392/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az 1956-os köztéri műalkotás
állításával kapcsolatos további egyeztetések lefolytatására.
Az előkészítő munkák és a lektorátusi szakvélemény költségeinek
fedezetére 200.000 forint keretet biztosít a 2015. évi szabad
maradvány terhére.
Határidő: azonnal
15.Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, 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.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában
elfogadásáról.

felkérte

a

képviselőket

szavazzanak

a

beszámoló

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
393/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Regionális Hulladékkezelő Kft. résztulajdonosa megismerte és
tudomásul veszi a Kft. 2016. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolót.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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16.Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról
szóló beszámoló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság gazdálkodásának 1–6.
hónap mérlegszerinti eredménye -3.190 eFt, amely az előző év azonos időszakához
képest 372 eFt-al alacsonyabb.
A fürdő működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó
árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 9,16%-kal növekedett.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, Ügyvezető úr megküldte
részére a fürdő fejlesztésére – csúszdaparkra, spray parkra – vonatkozó terveket,
melyeket továbbítani fog a képviselőknek. Ezekből a tervekből láthatják majd a
fejlesztések költségvetését és a tervek vázlatát.
Hozzászólás hiányában
elfogadásáról.

felkérte

a

képviselőket

szavazzanak

a

beszámoló

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
394/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1–6.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolót.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17.Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 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.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
395/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. év 1–6.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18.Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016.
évi 1-6 havi gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság gazdálkodásának 1 – 6
havi mérlegszerinti eredménye -33.328 eFt, az éves tervezett 2 eFt-tal szemben. 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.
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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 Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester felkérte Vaszkó Anikót a társaság ügyvezetőjét, hogy
ismertesse a hulladékszállításban várható változásokat.
Vaszkó Anikó ügyvezető elmondta, augusztus 1-től az új hulladékgazdálkodási
közszolgáltató a Felsőbácskai Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft.
Ahhoz, hogy az általuk felállított hulladékgazdálkodási feltételeket teljesíteni tudják,
változások lesznek. A hulladékgazdálkodási díj az magába foglalja a vegyes
kommunális hulladékgyűjtést, a szelektív hulladékgyűjtést, a zöld hulladékgyűjtést és
az évi egyszeri lomtalanítást. A vegyes hulladékgyűjtés szállításban nem lesz változás.
A házhoz menő műanyag, papír szelektív hulladékgyűjtésben annyi változás lesz,
hogy a város területén, havi kétszer történik a gyűjtés, illetve bevezetésre kerül a
biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtés is, amire havi egyszeri alkalommal kerül
majd sor. Első körben a Felsőbácskai Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. 2 db
biológiailag lebomló zsákot, és az összes változásról szóló tájékoztatót minden
szerződéssel rendelkező lakosnak ki fogja osztani. A zöld hulladékot csak a
biológiailag lebomló zsákban, illetve kezelhető kévében gyűjtve fogják elszállítani. A
város a KEOP pályázat keretében 5200 db fekete kerekes hulladékgyűjtő edényzetet
nyert, melyek a zöldhulladék kapcsán kiosztásra kerülnek. A kiosztás a szerződéssel
rendelkező lakosok körében egy felhívásos rendszer keretében fog elindulni. A
felhívás a város honlapján a városi újságban és egyéb helyi újságokban fog
megjelenni, ami kivágható és ilyen módon lehet a szolgáltatóhoz bevinni. A felhívásos
rendszerben az intézményeknek nem kell részt venniük, az edényzetet ők a nélkül is
meg fogják kapni.
A lomtalanítás évi két alkalommal igényelhető, házhoz menő rendszerben. A
szándékot egy megadott központi számon kell bejelenteni.
Szükséges lesz majd bevezetni azt a tájékoztatást a lakosság részére, hogy ha és
amennyiben nem a rendeletnek megfelelően illetve a tájékoztatóban kiírt hulladékok
szerepelnek akár a műanyag, akár a zöldhulladék gyűjtésben, akkor arról fognak
kapni egy tájékoztatást, hogy ez nem az a hulladék, ami a mai napon elszállításra
kerül.
A számlázással kapcsolatban elmondta, hogy a IV.-VII. hónapot az NHKV nevében
fogják számlázni. VIII. hónaptól szintén az NHKV fogja kiadni a számlákat, de az
említett közszolgáltató a FBH kft.
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A gyomaendrődi telephelyen lévő ügyfélszolgálaton is változások lesznek, mivel egy
másik program keretén belül kell dolgozzanak, ezért szükséges egy olyan szünnapot
tartaniuk, amikor csak adatfeldolgozással foglalkoznak.
Áprilistól kezdődően mindenki csekket fog kapni, amit befizethetnek a pénztárban is.
Az ígéret szerint szeptemberben megérkeznek ezek a számlák.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a tájékoztatást majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket fogadják el a Gyomaközszolg Kft. gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
396/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

19.Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére tagi
kölcsön biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót az előterjesztés
ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a hulladékgazdálkodásban
bekövetkezett 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. Mivel a Kft. jelen pillanatban sem
ismeri, hogy a feladat ellátásához milyen összegű szolgáltatási díjban fog részesülni,
944

illetve a kapott előleg nem fedezi a felmerülő működési kiadásait, ezért azt javasolják
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.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket döntsenek a
kölcsön biztosításáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
397/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
20.Napirendi pont
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Kft. 2015. december 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.
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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.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a beszámoló elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
398/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. év 1–6. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21.Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót az előterjesztés
ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
tevékenységi köre 2016. március 1. napjától az átszervezés kapcsán az alábbiakra
módosult: ipari park és inkubátorház üzemeltetés, a Kft. tulajdonában lévő ingatlanok
és tárgyi eszközök bérbeadása, temetkezési szolgáltatás, és holtág-kezelés.
A társaság gazdálkodásának 1 – 6 hónap mérlegszerinti eredménye -9.320 eFt.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az Inkubátor ház bérbe
adására a szerződéskötés a jövő hét folyamán fog megtörténni, így az inkubátor ház
szinte 100 %-ban bérbe lesz adva. Az abból befolyó bérleti díj a gazdasági társaság
eredményét javítani fogja, várhatóan a következő években a mérleg a nulla felé fog
közelíteni.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
399/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. év 1–6. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
22.Napirendi pont
Tájékoztatás a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő, Gyomaendrőd,
Kőrösi Csoma Sándor utca 1. szám alatti telek értékesítésről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét ismertesse a tájékoztatót.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Kft tájékoztatást adott arról,
hogy a tulajdonában lévő 836 hrsz.-ú Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor utca 1.
szám alatt lévő ingatlant értékesíteni kívánja. Az ingatlan több éve üresen és
kihasználatlanul áll.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásul
vételét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
400/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Gyomaszolg Ipari Park Építőipari és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő
836 hrsz.-ú, Gyomaenderőd, Kőrösi Csoma Sándor utca 1. szám alatt
lévő ingatlan értékesítési szándékáról szóló tájékoztatást.
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Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Napirendi pont
2016. évi viziközmű rekonstrukció
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós osztálya
benyújtotta a 2016. évben megvalósítandó rekonstrukciós terveit.
A javaslat alapján az alábbi két helyszínen történne rekonstrukciós munkavégzés:
Hősök út, ivóvíz hálózat rekonstrukció. Beavatkozási terület a Rákóczi út és a
Mirhóháti út közötti szakasz. Beavatkozási hossz 380 m, a tervezett bekerülési költség
12.757.512 Ft.
Selyem út, szennyvíz hálózat rekonstrukció. Beavatkozási terület: József Attila utca és
a Toronyi utca közötti szakaszon, több helyen. Beavatkozási hossz 350 m, tervezet
bekerülési költség 27.305.000 Ft.
Jelenleg a költségvetés 2015. évi feladattal terhelt maradványában 59.242.000 Ft áll
rendelkezésre, rekonstrukciós munkálatokra, mely a viziközmű vagyon bérleti díjából
származik. A tervezett két rekonstrukciós munka becsült összértéke 40.062.512 Ft. A
kivitelezési munkálatokat az üzemeltetési megállapodás alapján az Alföldvíz Zrt. végzi
el.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását, bár a
fajlagos költségek nagyságát kissé soknak tartotta a bizottság. Ugyanis az
ivóvízhálózat rekonstrukciója fm 34.000 Ft-ba, a szennyvízhálózat rekonstrukciója
pedig fm 74.000 Ft-ba kerül.
Poharelec László képviselő az endrődi városrészen lakók érdekében kérte, hogy a
gyomai városrész felől érkező szennyvíz közvetlen a szennyvíztelepre történő
eljutását próbálják meg valahogy megoldani. Akár a rekonstrukció kertén belül, akár
pályázat útján. Ha ez sikerülne, akkor a városban a szennyvízkérdés egy az egyben
megoldódna.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a rekonstrukciós munkákba nem fér bele
új beruházás, új csővezeték kiépítése. A rekonstrukció lényegében arról szól, hogy a
vízi közmű bérleti díját minél gyorsabban vissza tudja szedni az Alföldvíz Zrt.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
401/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete támogatja az Alföldvíz Zrt által beterjesztett 2016. évi
rekonstrukciós munkálatok elvégzését az alábbiak szerint:
Beruházás
megnevezése

Becsült nettó
bekerülési
költség

Hősök úti ivóvíz
gerincvezeték cseréje

10.045.285 Ft

Áfa

Becsült bruttó
bekerülési
költség

2.712.227 Ft 12.757.512 Ft

Selyem úti
szennyvízvezeték
21.500.000 Ft 5.805.000 Ft 27.305.000 Ft
rekonstrukciója
A Képviselő-testület a rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez
szükséges bruttó 40.062.512 Ft összeget a 2015. évi feladattal terhelt
maradvány terhére biztosítja és felhatalmazza a polgármestert a
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés és az egyéb
jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
24.Napirendi pont
Területvásárlás turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése projekthez
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2015 decemberében a képviselőtestület támogatta a vízitúra megállóhely kialakítását. A megvalósítás érdekében
területet kell vásárolni a gyomai Hármas-Körös híd melletti többségében állami
tulajdonú 0822/5 helyrajzi számú ingatlanból. Az adásvétel ezidáig nem jött létre.
Csúvár Katalin az újbóli megkeresésre úgy nyilatkozott, hogy értékesíteni kívánja a
terület részét 1.5 millió Ft-ért az önkormányzat részére. A területvásárlás forrásaként
a 2015. évi szabad maradványt javasolják kijelölni.
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A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a döntési javaslatban foglalt feltételek mellett vásárolja meg Csuvár Katalin
tulajdonrészét.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
402/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Csuvár
Katalin Gyomaendrőd, Bocskai István utca 57. szám alatti lakos
nyilatkozatát elfogadva megvásárolja a gyomaendrődi 0822/5
helyrajzi számú ingatlanban lévő 1679/12958 tulajdoni hányadát az
alábbi feltételek mellett:
1. A tulajdoni hányad vételára: 1,5 millió Ft.
2. A vételár megfizetése az elővásárlási jognyilatkozatra
rendelkezésre álló jogvesztő határidőt követő 8 napon belül.
3. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a
földhivatali
eljárás
díjai
a
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatát terhelik,
4. Az ingatlan birtokba adása: az elővásárlási jognyilatkozatra
rendelkezésre álló jogvesztő határidőt követő 8 napon belül.
A területvásárlás célja: aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának
fejlesztése megvalósításához terület biztosítása.
A területvásárlás forrása: 2015. évi szabad maradvány.
Az adásvétel során eljáró ügyvédi képviselettel, valamint az okiratok
megszerkesztésével dr. Varga Imre ügyvédet javaslom megbízni.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
25.Napirendi pont
Vadászati jog haszonbérlete
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a város közigazgatási területén 5
vadásztársaság van nyilvántartásba véve, akik több-kevesebb földterületet bérelnek
az önkormányzattól. Legtöbbet a Csejti vadásztársaság közel 184 hektárt, a Fazekasi
vadásztársaság közel 133 hektárt, a Kisréti vadásztársaság 50 hektárt, a Széchenyi
vadásztársaság 38 hektárt és a Körösmenti vadásztársaság 1 hektárt bérel.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy mint tulajdonos Gyomaendrőd
közigazgatási területén lévő 2017. március 1-jétől kezdődő üzemtervi időszakra
vonatkozó kijelölt vadászterületek tekintetében vadászati joggal rendelkező
vadásztársaságok által összehívott tulajdonosi közösségek gyűlésein a határozati
javaslatban szereplő vadászterületekkel vegyen részt, illetve a vadászati jog
haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződés a jelenlegi vadásztársaságokkal
legyen megkötve.
A vadásztársaságok által összehívott tulajdonosi közösségek gyűlésein a képviselettel
Toldi
Balázs
polgármester
legyen
megbízva.
A
képviselet teljes körű,
amely valamennyi nyilatkozat megtételére kiterjed.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
403/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos Gyomaendrőd közigazgatási
területén lévő 2017. március 1-jétől kezdődő üzemtervi időszakra vonatkozó kijelölt
vadászterületek tekintetében vadászati joggal rendelkező vadásztársaságok által
összehívott tulajdonosi közösségek gyűlésein az alábbi vadászterületekkel vesz részt.
1.

04-950910-1-4-1 kódszámú vadászterület, Csejti Vadásztársaság
terület
aranykorona tulajdoni
helyrajzi szám
művelési ág
(ha)
érték
hányad
GYOMAENDRŐD/K/1128/3 szántó

0,4776

10,79

1/1

GYOMAENDRŐD/K/1254/6 erdő

0,7316

5,12

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2426/17 gyep (legelő)

0,0280

0,44

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2460

0,6315

9,85

1/1

31,4626

431,99

1/1

gyep (legelő)

GYOMAENDRŐD/K/2626/4 szántó
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GYOMAENDRŐD/K/2629/34

szántó, gyep
(legelő)

5,1600

61,56

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2629/38

szántó, gyep
(legelő)

64,2961

981,42

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2629/39 gyep (legelő)

40,8892

261,68

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2667/9

szántó, gyep
(legelő)

5,5492

138,49

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2691/9

szántó, gyep
(legelő)

0,2381

4,44

1244/139172

GYOMAENDRŐD/K/2693/5 szántó, erdő

34,3908

533,16

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2724

szántó

0,0130

0,29

1/1

Összesen:

183,8677 2 439,2300

2.

04-950970-1-4-1 kódszámú vadászterület, Fazekasi Vadásztársaság
terület
aranykorona tulajdoni
helyrajzi szám
művelési ág
(ha)
érték
hányad
GYOMAENDRŐD/K/2155/4 szántó

0,4316

19,51

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2155/7 szántó

23,8990

1 070,28

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2173/1 erdő

0,3132

2,19

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2229/9 gyep (legelő)

0,2381

3,71

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2253/13 szántó

0,4140

9,03

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2284/14 szántó

14,8603

310,13

1/1

szántó, gyep
(legelő)

8,7372

175,03

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2284/19 gyep (legelő)

1,3686

7,12

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2287/4 gyep (legelő)

0,1160

1,01

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2287/5 szántó

11,5943

256,87

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2289/2 gyep (legelő)

0,5440

8,49

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2290/3 szántó

18,2540

373,37

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2291/1 gyep (legelő)

0,9014

7,84

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2294/10 szántó

9,4770

179,05

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2294/6 szántó

1,1642

24,31

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2294/7 szántó

13,4999

299,62

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2294/8 szántó

13,5501

283,72

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2294/9 szántó

10,2175

186,68

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2299/13 szántó

2,7532

47,91

1/1

szántó, gyep
(legelő), erdő

0,4110

0,52

54/5170

Összesen:

132,7446 3 266,39

GYOMAENDRŐD/K/2284/17

GYOMAENDRŐD/K/28/2
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3.

04-950920-1-4-1 kódszámú vadászterület, Kisréti Vadásztársaság
terület aranykorona
helyrajzi szám
művelési ág
tulajdoni hányad
(ha)
érték
GYOMAENDRŐD/K/2750/9

szántó

6,6252

185,46

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2754/1

szántó

22,6999 542,78

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2754/3

szántó

15,8965 416,10

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2754/5

gyep (legelő) 1,8938

16,48

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2765/6

szántó

0,2431

5,49

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2774/12 szántó

0,4321

8,59

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2809

erdő, nádas

2,2947

20,83

1/1

GYOMAENDRŐD/K/2819

erdő

0,1873

1,31

1/1

Összesen:

50,2726 1 197,04

4.

04-950510-1-4-1 kódszámú vadászterület, Körösmenti Vadásztársaság
terület aranykorona
helyrajzi szám
művelési ág
tulajdoni hányad
(ha)
érték
GYOMAENDRŐD/K/1278/5

szántó

0,5754 10,01

1/1

GYOMAENDRŐD/K/1482/2

szántó

0,5755 7,02

1/1

Összesen:

1,1509 17,03

5.

04-950510-1-4-1 kódszámú vadászterület, Széchenyi Vadásztársaság
terület aranykorona
helyrajzi szám
művelési ág
tulajdoni hányad
(ha)
érték
GYOMAENDRŐD/K/155/17

szántó

31,5962 1 315,48

1/1

GYOMAENDRŐD/K/296/12

szántó

0,0959

3,99

1/3

GYOMAENDRŐD/K/389

nádas

0,7275

7,57

1/1

GYOMAENDRŐD/K/75/24

szántó

0,6099

13,78

1/1

GYOMAENDRŐD/K/75/42

szántó

0,3320

7,50

1/1

GYOMAENDRŐD/K/82/16

szántó

5,1071

76,85

1/1

Összesen: 38,4686 1 425,17
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vadászati jog
haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést a jelenlegi vadásztársaságokkal
javasolja megkötni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos
Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő 2017. március 1-jétől kezdődő üzemtervi
időszakra vonatkozó kijelölt vadászterületek tekintetében vadászati joggal rendelkező
vadásztársaságok által összehívott tulajdonosi közösségek gyűlésein a képviselettel
Toldi Balázs polgármestert (5500 Gyomaendrőd, Liszt Ferenc utca 2.) bízza meg. A
képviselet teljes körű, amely valamennyi nyilatkozat megtételére kiterjed.
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Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26.Napirendi pont
Üdülő ingatlanok szemétszállítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, 2016. I. félévében többször tárgyalta már
a testület az üdülő ingatlanok szemétszállításának megoldásra váró kérdéseit.
Az elsődleges irányvonal az illegális hulladéklerakások megszüntetése mellett az volt,
hogy a külterületeken található üdülősorokon is időszakos, de rendszeres
hulladékszállítás valósuljon meg. A rendszeres szállítás mikéntjét azonban széles
körben
szükséges
egyeztetni az
érintettek
megkeresésével, célul
kitűzve
a legoptimálisabb megoldás megtalálását.
2016. augusztus 5-én került sor az első, az önkormányzat által kezdeményezett
egyeztetésre a helyi Horgászegyesületekkel.
Az egyeztető megbeszélés elsődleges célja volt az üdülő területek
hulladékgyűjtésének megoldására, az illegális hulladéklerakások megszüntetésére
irányuló terv kidolgozásának megkezdése. Az egyeztetésen gyűjtőpontok
kialakítására született javaslat. A hulladékgyűjtő pontok használata sajnos ma
Gyomaendrődön kulturálatlan és nem lehatárolható az igénybevevők köre sem. A
holtágak környezetében felgyülemlett szemét elszállításának költségeit az
egyesületek nem vállalják már fel. Kivéve a Kecsegés zugi egyesület, aki fenntart egy
szemétgyűjtő konténert és fizeti annak elszállítási, ártalmatlanítási költségét, holott az
abba kerülő hulladék nagyrészét nem az egyesület tagjai rakják le.
A cél az kell, legyen, hogy a szolgáltatási díjat azok fizessék majd meg, akik a
gyűjtőpontokat ténylegesen igénybe veszik. Jelenleg az érintettekkel egyeztetve a
gyűjtőpontok kijelölése van folyamatban. Tudatosítani kellene az emberekkel, hogy a
gyűjtőpontok mellé lerakott hulladék ugyan úgy illegális hulladéklerakásnak minősül,
mintha bárhol máshol tennék le ezt a hulladékot.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi az üdülő ingatlanok hulladékszállításáról szóló
tájékoztatót. Utasítja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályát, hogy az üdülő területeken a
gyűjtőpontok kijelölését - az érintettekkel egyeztetve - kezdje meg, a
kijelölések leegyeztetését követően azt terjessze elő a Képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
27.Napirendi pont
Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázatok bírálata
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2016. április 4-től ismételten
meghirdetésre került a Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázat.
A Bizottsági ülésig 2 db új érvényes pályázat érkezett be. A jelenleg rendelkezésre álló
keret 1.665.499 Ft.
A két pályázó Gundel Tiborné és Csatári Mihály. A bizottság javasolja a testületnek,
hogy mindkét pályázó pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és 100-100 ezer Ft összegű
támogatásban részesítse. A rendelkezésre álló maradvány összegre továbbra is van
lehetőség pályázatot benyújtani.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként
szavazzanak Gundel Tiborné pályázatának támogatásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2016 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvízcsatlakozás
támogatása"
című
felhívásra
beérkezett
Gundel
Tiborné
Gyomaendrőd, Selyem út 82. számú ingatlan csatlakozási pontjának
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kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a
pályázót 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ezt követően Csatári Mihály pályázatának támogatásáról
szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
406/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2016 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvízcsatlakozás
támogatása" című felhívásra beérkezett Csatári Mihály Gyomaendrőd,
Szabadság tér 2. számú ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére
vonatkozó pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázót 100.000 Ft
összegű támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
28.Napirendi pont
Bíráló bizottság létrehozása villamos energia beszerzési eljáráshoz
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat minden évben
nyílt verseny keretében szerzi be a villamos energiát saját részére, intézményei
részére, valamint a város közvilágításának biztosítására.
A Közbeszerzési csoport előkészítő munkáját megkezdte, így szükséges a 2017. évre
vonatkozó beszerzésben eljáró Bíráló bizottság kijelölése, melynek tagjaira az alábbi
javaslatot tesszük:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre, jogász
Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna, pénzügyi előadó
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Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett, energetikus
A bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a bizottság
összetételéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
407/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évben induló, 2017. évre szóló „Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és Intézményei részére villamos-energia beszerzése, valamint
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a közvilágítás villamos
energia igényének biztosítása – 2017." tárgyú közbeszerzési eljárás
Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
29.Napirendi pont
Helyijárat menetrend módosítás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi
Balázs
polgármester
elmondta,
a
Mobilbusz
Kft megkereste Önkormányzatunkat és a közszolgáltatási szerződés mellékletét képző
menetrend 2016. október 1-től történő módosítását kéri.
A munkanapokon közlekedő 5:47 és 6:47 órakor induló Békéscsaba felé közlekedő
vonathoz, a Dérynétől 5:20, illetve 6:20 órakor közlekednének 5:15 óra, illetve 6:15 óra
helyett.
A hétköznapokon a 12:47 perckor Békéscsaba felől érkező vonattól 13:10 óra helyett
13:00 órakor közlekednének, a Szabadság tér és Déryné Közösségi Házhoz.
Továbbá a Mamutech Hungary Kft-től érkezett a szolgáltatóhoz az a kérés, hogy
október 1-től szeretnék, ha az esti utolsó járat később indulna. Ami azt jelenti, hogy a
Szabadság térről 22:05 óra 22:45 órára, MÁV állomásról 22:10 óra 22:50 órára és
vissza a Déryné Közösségi Háztól 22:20 óra 23:00 órára változna.
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Mivel a helyi járat menetrendje a közszolgáltatási szerződés mellékletét képzi, ezért a
menetrend változtatását csak szerződés módosítással lehet végrehajtani.
A közszolgáltatási szerződés módosítás a döntési javaslatban olvasható.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a menetrend
módosítást.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Mobilbusz
Közlekedési Kft (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1) helyi menetrendszerű
autóbusz járat menetrendjének módosítását, a menetrendváltozást és a
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint elfogadja, továbbá
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására és az
egyéb jognyilatkozatok megtételére:
Közszolgáltatási szerződés
módosítása
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd
Selyem út 124. szám) képviselője Toldi Balázs polgármester – továbbiakban
ellátásért felelős Önkormányzat – másrészről a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502
Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám:
13935373-2-04) képviselője
Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató – között, az alábbi
feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az –
akkor hatályos – autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló
2004. évi XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal végzett, menetrend
szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot írt ki (pályázat feltételei
továbbiakban: Pályázati kiírás). A pályázat eredményeként kötött, a 105/2008 (III. 27.)
Gye. Kt. sz. határozattal jóváhagyott szerződés 2016. április 30-án hatályát veszti.
A 78/2016. (II.25.) Gye. Kt. határozattal jóváhagyott, a 1370/2007/EK rendelet 7. cikk
(2) bekezdés rendelkezései alapján 2016/S 044-072062 számon megjelent
hirdetménnyel induló nyílt eljárás befejezéséig az ellátásért felelős Önkormányzat – a
közszolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében – a 77/2016. (II.25.) Gye. Kt.
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határozatával jóváhagyva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
(továbbiakban Sztv.) 4. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az Sztv. 24. § (4) bekezdés d)
pontja szerint közvetlenül bízza meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi,
közúti közszolgáltatás biztosításával az általa kiválasztott és a feladatot vállaló
Közszolgáltatót a szerződésben rögzítettek szerint.
1. A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend
2016. október 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosul:

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2016. október 01-től
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszől
Öregszőlő Déryné MÁV
Szab.tér
MÁV Szab.tér Déryné ő
5:10 ---5:20
5:20
5:30
5:35 6:05 ---6:20
E
Kond.úto
6:20
6:30
6:35 6:40 ---6:55
7:00 n
6:45
6:50
Nagyl-ra
Szarv.út7:0
7:10 E
ER
5
R
7:30
------7:35 7:55
Nagylról
E
7:05
7:20 7:35
7:40
E
E
8:10 8:25
8:30 Fürdő 9:30
9:35 9:50
E
E
9:50 10:05
10:10 11:30
11:35 11:50
E
E
11:50 12:00
13:00
13:05 13:20
E
ER
Kond.úto
13:20 13:35
13:50
13:55 14:10
14:20 n
E
14:15 14:20 ---14:35
Szarv.út14:
E
25
14:30 14:45
14:50Fürdő
E
E 15:45
14:50 15:05
15:10 15:30
15:35 R
Nagyl-ra
ER
Kond.úto
15:50
15:55 16:10
16:20 n
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Nagylaposr 16:15 E
ól
R
16:30
Szarv.út16:
25
16:30 16:40

Szarvasi
7:05

Szarv.út14:
50

16:35
E
17:00
17:05 17:20
18:05Fürd
17:35 18:00 ő
18:20
18:35 21:20
21:25
21:35
22:45 22:50 ---23:00

17:20 17:30
18:20
18:30
21:35
21:45
23:00
23:10
TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
5:10 ---5:20
5:20
5:30
5:35 6:05 ---6:20
E
6:20
6:30
6:35 6:40 ---6:55
E
E
7:10 7:30
7:35 9:30
9:35 9:50
E
E
9:50 10:05
10:10Fürdő 11:30
11:35 11:50
E
E
11:50 12:00
---13:00
13:05 13:20
E
13:20 13:35
E
14:15 14:20 ---14:35
E
E
14:55 15:05
15:10 Fürdő 15:50
15:55 16:10
E
18:05Fürd
16:20 16:30
16:35 18:00 ő
18:20
18:20
18:30
18:35
21:20
21:25
21:35
21:35
21:45
22:45 22:50 ---23:00
23:00
23:10
PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:15
8:15
8:25 8:30 Fürdő 9:30
9:35
9:45
9:50
10:00
10:05
13:30
13:35
13:45
13:45
13:55
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
9:30
9:35
9:45
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Kond.úto
7:00 n

Kond.úto
14:45 n

9:50

10:05
10:00 Fürdőbe
16:05

16:20
17:20

16:30
17:30

16:10
17:05Fürd
16:35 17:00 ő
17:35

16:20
17:20

R: Rózsahegyi Iskolához is
E: LIDL-hez is közlekedik
közlekedik
2.Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
Jelen szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …..
határozatával jóváhagyta és felhatalmazta Toldi Balázs polgármestert a szerződés
aláírására.
Gyomaendrőd, 2016 év szeptember hó …..nap
Ambrózi Erzsébet
Ügyvezető

Toldi Balázs
polgármester

Határidő: 2016. október 1.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
30.Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. transzferár jóváhagyása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester a Gyomaszolg Ipari Park Építőipari és Szolgáltató Kft.
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2. szám
alatti telephely éjszakai őrzésének költségét szeretné az telephelyet igénybe vevő
három cég között egyenlő arányban elosztani.
A költségfelosztás egyeztetve lett a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft-vel, aki elfogadta azt.
Megkérdezte, van-e kérdés a díjtételek felosztásával kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint kizárólagos tulajdonos
visszamenőleges hatállyal jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park
Építőipari és Szolgáltató Kft. a Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2. szám
alatti telephely éjszakai őrzés költségeinek a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. felé való továbbterhelését 1/3 – 1/3
arányban az OSG System Security havonta kiállított számlája alapján,
2016. április 1. napját követően.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
31.Napirendi pont
Konzorciumi megállapodás kötése a GINOP-7.1.2 projekt megvalósításához
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület az április ülésén döntött
arról, hogy konzorciumi megállapodást köt a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel.
Felkérte a Szövetséget, hogy nyújtson be pályázatot a Bejárható Magyarország
programhoz kapcsolódva az „Aktív turisztikai hálózatok infrastrukturális fejlesztése” c.
pályázati felhívásra. A pályázati program a gyomai Hármas-körös híd mellett, az
ártéren és a sólyapálya mellett kerülne megvalósításra.
A pályázat támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
a megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodás megkötése, mely részletesen
tartalmazza az egyes tagok által megvalósítandó feladatokat, illetve az ezekhez
kapcsolódó támogatási összeget. Az Irányító Hatóság által a konzorciumi tagok
részére kiküldött megállapodás tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.
A pályázati felhívásban meghatározottakhoz képest változást jelent, hogy az
önkormányzati konzorciumi tagok a támogatási szerződés aláírását követően a teljes
támogatási összeget - Gyomaendrőd Város Önkormányzata esetében 12 420 600 Ftot - előlegként igényelhetik. Önerő biztosítása nem szükséges.
A megvalósítási szakaszban az önkormányzat feladata lesz a parkoló és odavezető út
építése, felújítása, a területen az ivóvízellátás biztosítása, a szükséges engedélyek
beszerzése, és a konténerek elhelyezését biztosító cölöpök kiépítése, majd a
fenntartási időszakban a megvalósuló létesítmény üzemeltetése, fenntartása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a kivitelezés útján kialakított építmény
tulajdonosa, a megállóhelyre telepítendő eszközök üzemeltetője lesz.
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Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a konzorciumi
megállapodás megkötéséről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert, hogy a GINOP-7.1.2-15-2016-00002 azonosító számú projekt
támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az
alábbi konzorciumi megállapodást aláírja. Gyomaendrőd Város Önkormányzati felkéri
a konzorciumvezető Magyar Kajak-Kenu Szövetséget, hogy a Gyomaendrődöt érintő,
esetlegesen felmerülő bárminemű szerződésmódosítási igényt minden esetben
előzetesen egyeztesse Gyomaendrőd Város Önkormányzatával.
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése Konzorcium (a
továbbiakban Konzorcium) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
„Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú felhívására GINOP7.1.2-15-2016-00002 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be,
amelyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága (a
továbbiakban: Támogató) a 2016. augusztus 17-én kelt, IKT-2016-101-I1-00000448
iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése
(továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést
köt a Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):
Szervezet neve :
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Postacím:
1138 Budapest, Latorca u. 2.
Székhely:
1138 Budapest, Latorca u. 2.
Azonosító szám (
Bírósági nyilvántartási szám: 01-07-0000016
törzsszám/cégjegyzékszám
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):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:
Számlavezető
pénzintézet neve:
Számlaszám:

18160037-2-41
Dr. Baráth Etele elnök
Gránit Bank Zrt.

Szervezet neve :
Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata
Postacím:
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Székhely:
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Azonosító szám (
732725
törzsszám/cégjegyzékszám
):
Adószám:
15732729-2-16
Aláírásra jogosult
Szalay Ferenc polgármester
képviselője:
Számlavezető
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
pénzintézet neve:
Számlaszám:
Szervezet neve :
Tiszakécske Város Önkormányzata
Postacím:
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
Székhely:
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
Azonosító szám (
724650
törzsszám/cégjegyzékszám
):
Adószám:
15724650-2-03
Aláírásra jogosult
Tóth János polgármester
képviselője:
Számlavezető
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
pénzintézet neve:
Számlaszám:
Szervezet neve :
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (
törzs-

Csongrád Városi Önkormányzat
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
726896
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szám/cégjegyzékszám
):
Adószám:
15726896-2-06
Aláírásra jogosult
Bedő Tamás polgármester
képviselője:
Számlavezető
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
pénzintézet neve:
Számlaszám:
Szervezet neve :
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Postacím:
5624 Doboz Kossuth tér 3.
Székhely:
5624 Doboz Kossuth tér 3.
Azonosító szám (
725141
törzsszám/cégjegyzékszám
):
Adószám:
15725149-2-04
Aláírásra jogosult
Köves Mihály polgármester
képviselője:
Számlavezető
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
pénzintézet neve:
Számlaszám:
Szervezet neve :
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím:
5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.
Székhely:
5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.
Azonosító szám (
725525
törzsszám/cégjegyzékszám
):
Adószám:
15725527-2-04
Aláírásra jogosult
Toldi Balázs polgármester
képviselője:
Számlavezető
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
pénzintézet neve:
Számlaszám:
5320012-11062402
Szervezet neve :
Postacím:
Székhely:

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1138 Budapest, Latorca utca 2.
1138 Budapest, Latorca utca 2.
965

Azonosító szám (
01-09-921726
törzsszám/cégjegyzékszám
):
Adószám:
22399920-2-41
Aláírásra jogosult
Antal Ferenc ügyvezető
képviselője:
Számlavezető
Sberbank Magyarországi Zrt.
pénzintézet neve:
Számlaszám:
Szervezet neve :

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
1138 Budapest, Latorca utca 2.
1138 Budapest, Latorca utca 2.
01-09-275511

Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (
törzsszám/cégjegyzékszám
):
Adószám:
25443145-2-41
Aláírásra jogosult
Hóbor Attila Gábor ügyvezető
képviselője:
Számlavezető
Gránit Bank Zrt.
pénzintézet neve:
Számlaszám:

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. május 11–én kelt „Konzorciumi
együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum
alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé
(továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen
Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a
Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit
és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá
tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve
kötelező érvényűek.
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A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt
befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a
támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a
fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további
folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a
támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés
részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok
nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni,
illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a
Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és
elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy
támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a
Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a
módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a
Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét
előzetesen elfogadják.
A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási
szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon
belül megküldi a Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján
jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a
Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását
befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó
dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag
maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások
segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a
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projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak,
mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.
A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában,
a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a
Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt
keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben
megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért
tájékoztatást megadhassa.
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek
megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel,
műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:
A tevékenységre A tevékenységre
Tag neve
Tevékenység
jutó elszámolható jutó támogatás
költség összege
összege
Magyar Kajak-Kenu Előzetes tanulmány
1.
6.915.150
6.915.150
szövetség
elkészítése
Magyar Kajak-Kenu
2.
Projektmenedzsment 12.718.750
12.718.750
Szövetség
Magyar Kajak-Kenu
3.
Tartalék
6.198.852
6.198.852
Szövetség
Szakmai
megvalósításhoz
Magyar Kajak-Kenu kapcsolódó
4.
6.858.000
6.858.000
Szövetség
eszközök és
immateriális javak
bérlés
Megállóhely
Szolnok Megye Jogú
felújításának
5. Város
3.238.500
3.238.500
tervezési
Önkormányzata
tevékenysége
Szolnok Megye Jogú Megállóhely
6. Város
felújításának
55.633.620
55.633.620
Önkormányzata
kivitelezési feladata
Megállóhely
Tiszakécske Város
átalakításának
7.
1.301.750
1.301.750
Önkormányzata
tervezési
tevékenysége
Megállóhely
Tiszakécske Város
8.
átalakításának
34.164.270
34.164.270
Önkormányzata
kivitelezési feladata
9. Csongrád Városi
Megállóhely
38.823.729
38.823.729
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Önkormányzat

10.

Doboz Nagyközség
Önkormányzata

11.

Doboz Nagyközség
Önkormányzata

12.

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Sportrendszer
Fejlesztő és
Tanácsadó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
Sportrendszer
Fejlesztő és
Tanácsadó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési

felújításának
kivitelezési feladatai
Megállóhely
átalakításának
tervezési
tevékenysége
Megállóhely
átalakításának
kivitelezési feladata
Megállóhely
kialakításának
tervezési feladatai
Megállóhely
kivitelezési feladatai
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
elkészítése

980.000

980.000

15.240.000

15.240.000

990.600

990.600

11.430.000

11.430.000

3.526.250

3.526.250

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak

6.217.661

6.217.661

Szegedi vízitúra
megállóhely
kialakításának
tervezési feladata

635.000

635.000

Stégek
engedélyezési
feladatai

2.540.000

2.540.000

Közbeszerzési
szakértő és eljárási
díj

4.881.800

4.881.800

Általános
tevékenység (rezsi)

2.277.149

2.277.149

Műszaki ellenőri
szolgáltatások

3.990.000

3.990.000
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Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
21.
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
22.
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
23.
Felelősségű Társaság

24.

25.

26.

27.

BJMOKK
Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK
Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Kötelező
tájékoztatás,
nyilvánosság

1.995.000

1.995.000

Szegedi vízitúra
megállóhely
1.3614.202
kialakításának
kivitelezési feladatai

1.3614.202

Eszközbeszerzés

133.360.544

133.360.544

Egyéb mérnöki
feladatok

4.064.000

4.064.000

Marketing feladatok 26.020.589

26.020.589

Egyéb szolgáltatások 200.000

200.000

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak

2.034.584

2.034.584

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az
elvégzéséért.
3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az
arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza [1] .

1.
2.

Tag neve
Elszámolható költség
Magyar Kajak-Kenu
32.690.752
szövetség
Szolnok Megye Jogú Város 58.872.120
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Támogatási összeg
32.690.752
58.872.120

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Önkormányzata
Tiszakécske Város
Önkormányzata
Csongrád Városi
Önkormányzat
Doboz Nagyközség
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Sportrendszer Fejlesztő és
Tanácsadó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
BJMOKK Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

35.466.020

35.466.020

38.823.729

38.823.729

16.220.000

16.220.000

12.420.600

12.420.600

9.743.911

9.743.911

195.612.868

195.612.868

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a
Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban[2]:
részesedése a
projekt
Tag neve
önrész formája önrész összege elszámolható
költségéhez
képest (%)
Magyar Kajak-Kenu
1.
Nem releváns! Nem releváns! Nem releváns!
szövetség
Szolnok Megye Jogú
2.
Nem releváns! Nem releváns! Nem releváns!
Város Önkormányzata
Tiszakécske Város
3.
Nem releváns! Nem releváns! Nem releváns!
Önkormányzata
Csongrád Városi
4.
Nem releváns! Nem releváns! Nem releváns!
Önkormányzat
Doboz Nagyközség
5.
Nem releváns! Nem releváns! Nem releváns!
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
6.
Nem releváns! Nem releváns! Nem releváns!
Önkormányzata
Sportrendszer Fejlesztő
és Tanácsadó Nonprofit
7.
Nem releváns! Nem releváns! Nem releváns!
Korlátolt Felelősségű
Társaság
BJMOKK
8.
Nem releváns! Nem releváns! Nem releváns!
Sportüzemeltetési
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Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről
szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és
projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium
nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben,
és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a
kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott
mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges
információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek
csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek
szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével,
de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű
kifizetési igénylés összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell
érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
meghatározott korlátokat.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott
elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató
közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs
rendszerben rögzített bankszámlákra.
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő
támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés
az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján
megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása
van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése
miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa
okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget
közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak
szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott
időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal
szemben érvényesítheti.
3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint
minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső
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támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól[3] .
A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.
A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban
kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a
szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű
benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.
3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 140. §.-a szerint tartalmazza.
A
K onzorcium
fenntartása
és
megfelelő
működtetése
a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a
Támogató irányában aKonzorciumvezető tartozik felelősséggel.
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a
Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti
a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással
szemben fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről,
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás
aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A
Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a
Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával
kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt
kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni,
amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt
munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt
a Támogató bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé
a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály
alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot
önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a
Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet.
Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól
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tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt
értesíteni a Konzorciumvezetőt.
6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül
meghatározásra[4]:
Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata: felújítandó megállóhely tulajdonosa,
Tiszakécske Város Önkormányzata: átalakítandó megállóhely tulajdonosa,
Csongrád Városi Önkormányzat: felújítandó megállóhely tulajdonosa,
Doboz Nagyközség Önkormányzata: átalakítandó megállóhely tulajdonosa,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata: a kivitelezési útján kialakított építmény
tulajdonosa, a megállóhelyre telepítendő eszközök üzemeltetője,
BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: bérleti
jogviszony a Szegedi vízitúra megállóhelyre vonatkozóan, pályázat keretében
beszerzett eszközök tulajdonjoga.
7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása
7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt
megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben
meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan
együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból
beállott körülmény folytán nem képes.
7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó
konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag
kilépése akkor engedélyezhető, ha
a) nem változik a projekt alapvető célja,
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a
felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a
projektgazdák számára előírt dokumentumok,
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a
konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására
vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek
való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező
jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a
konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás
aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
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f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a
projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.
7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek
tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai
szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles
megküldeni a Támogatónak.
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem
eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek
következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt
kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől
elállnak.
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A
belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a
felhívásban foglalt követelményeknek.
7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni
a Konzorciumvezető vel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló
Tag köteles a Konzorciumvezető nek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott
anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen
írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de
kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. K öteles továbbá a – a
Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a
Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az
átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő
Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a
támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség,
ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel
és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag
tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a
megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás
nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a
kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.
7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását
igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell
kérelmezni a Támogatótól.
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8. A Megállapodás megszűnése és módosítása
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és
osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen
Megállapodás megszűnését vonja maga után.
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott
minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.
8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban
módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a
támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely,
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását.
Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A
Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának
megfelelően.
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a
felmondás jogát kizárják.
9. A Tagok egyéb megállapodásai [5]
9/10. Záró rendelkezések
10.1. Jelen Megállapodás 15 oldalon és 10 db eredeti példányban készült. A
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba
lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.
10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták
és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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32.Napirendi pont
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Lemák Györgyöt a Városi Egészségügyi
Intézmény igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást a szakrendelésekkel kapcsolatos
változásokról.
Dr. Lemák György igazgató a felkérésre elmondta, az intézményhez átkerülő
fogászati körzetben augusztus 1-től elindult a fogászati rendelés. Zökkenőmentes a
betegek ellátása, a lakosság elégedett.
Szeptember 2-től a dévaványai rendelőben megkezdődik a szemészeti szakrendelés.
További fontos fejlemény, hogy aláírásra került egy szerződés egy radilológus
szakorvossal. A tervek szerint szeptemberben kezdené a rendelést.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az idén is megvalósult a
diákok nyári foglalkoztatása. Július – augusztus hónapokban, 3-3 hét időtartamban,
napi 6 órás foglalkoztatás 60 fő 15 és 25 év közötti diák foglalkoztatására került sor. A
kapott támogatás fedezetet biztosított a teljes munkabérre. Évről évre egyre nagyobb
a foglalkoztatási igény. Ezúton mondott köszönetet a Járási Hivatal Foglalkoztatási
osztályának a nyújtott segítséget, az intézményeknek a hivatal dolgozóinak is a
segítéségét, a diákoknak pedig a hasznos munkát.
Tájékoztatta még a képviselő-testületet, hogy a Békés Megyei Közgyűlés szeptember
8-án kihelyezett ülést tart Gyomaendrődön.
Szeptember 10-én 10.30 órától lesz a műfüves futballpálya ünnepélyes avatása az
Erzsébet ligeti futballpályán. Minden képviselőt szeretettel várnak mindkét
rendezvényre.
Öregszőlőben elindultak az útjavítások. A Póhalmi út rendbe tétele is megtörtént
helyi vállalkozóknak köszönhetően, melyet ezúton is köszönünk.
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Vaszkó Katalin helyi lakos köszönetet mondott a Pásztor János úton a Pásztor János
szobornál elhelyezett padért. Hálásak az ott lakók és a piacra járók, sokan használják.
Ígéretet kaptak még egy másik pad elhelyezésére is.
Nagyon régi kérése már a Vásártéri lakótelep 34. épület lakóinak az oda vezető út
javítása. Mikor kerül sor erre? Esőzéskor ott szinte térdig érő vízben kell járni az
embereknek.
A lakótelepen lévő futballpályán lévő egyik kapuról valaki eltulajdonította a hálót. Jó
lenne, ha tudnák pótolni.
A Fő út Bajcsy Zs. úti kereszteződésben nagyon indokolt lenne a körforgalom
kialakítása. Nagyon balesetveszélyes ez a kereszteződés.
Jó lenne, ha a kerékpárosok nem használnák a gyalogos járdát.
A Pásztor János úton elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténerek környéke tele
van szeméttel.
Köszönetet mondott a Liget Fürdő ügyvezetőjének, hogy kiemelt figyelmet
fordítottak a mezőberényi fogyatékos klubból érkező vendégekre.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, hogy a Vásártéri lakótelep 34. épülethez
vezető út önkormányzati kivitelezésben kerül felújításra.
Ágostonné Farkas Mária a választókörzet képviselője hangsúlyozta, 2014 óta
húzódok ennek az útnak a felújítása, amit feltétlenül meg kell csinálni.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy az Öregszőlőben lesz egy utca, amit
szakaszolva fognak felújítani az elkövetkező két-három évben.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester jelezte, hogy a Hősök terén az I. Világháborús
emlékműn a nevek nagyon megkoptak, jó lenne újra festeni őket.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, kérni fognak rá árajánlatot.
Egyéb bejelentés nem volt, megköszönte a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta. A
képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Farkas Zoltánné
jegyzőkönyv hitelesítő

Gózan Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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