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a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2016. 10. 27-i ülésre

37/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Margaréta Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának átvétele
Határidő: 2014. 01. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2016. október 12.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Gyomaendrődi Margaréta Óvoda Oktató
Nonprofit Kft-vel 2009. 07. 14. napján Támogatási Szerződést kötött a TÁMOP3.1.4-08/2/2008-0053 EMIR azonosító számú pályázat megvalósításának érdekében.
Az EMMI a Cégközlönyben rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy
a Kedvezményezett szervezet 2012. 08.31. nappal jogutód nélkül megszűnt.
Megállapította továbbá, hogy a Kedvezményezett a számára biztosított támogatási
összeget a szükséges mértékben felhasználta, a projektet megvalósította.
Fentiekre való tekintettel az EMMI egyoldalúan módosította a Támogatási
Szerződést és mentesítette a Kedvezményezettet a kötelezettségek alól - a
Támogatási Szerződés 2012. augusztus 31-én hatályát vesztette.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Támogató Szervezethez küldött, fenti
projekt átvételére irányuló kérelme okafogyottá vált, további intézkedésre nincs
szükség.
601/2015. (XII. 3.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Térfigyelő kamerarendszert szabályozó rendelet-tervezet
Határidő: 2016. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. szeptember 30.
A társadalmi egyeztetést követően megalkotott rendelet a következő módon
hatályosult: Az önkormányzat adatkezelőként regisztrálta magát a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál. A hatóság a "térfigyelő
kamerarendszer
üzemeltetése,
közterület
felügyelet
kamerarendszerének
alkalmazása" megnevezésű adatkezelést 2016. március 9-én nyilvántartásba vette.
Április 1-én az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel, amelynek egyik együttműködési pontja a
térfigyelő kamerarendszer kivitelezése. Április 14-én a nyertes ajánlattevőtől
megrendelésre kerültek a kamerarendszer elemei, melyek két részletben május 4-éig
leszállításra kerültek. A nyár elejéig elkészültek a kamerák telepítésének műszaki
tervei. Ezt követően az E.ON-al hosszas egyeztetést kellett lefolytatni az oszlopra
telepítés feltételeiről. Első körben az E.ON elutasította, majd engedélyezte a

kamerák oszlopra telepítését. Jelenleg az E-ON-al kötendő megállapodás, és a
telepítés előkészítése folyik.
602/2015. (XII. 3.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi gazdaság támogatása webes és mobil applikációs technológiával
Határidő: 2016. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. szeptember 30.
A helyi gazdaságot támogató információs portál a nyár közepén kezdte meg
működését. Jelenleg 138 helyi vállalkozás adatai kerültek regisztrálásra. Az
önkormányzat a honlapján és egyéb sajátos eszközökkel népszerűsíti a helyi vevő és
szolgáltató közötti kapcsolat létrejöttét.
56/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Olajosok útja közterület elnevezés 2016. február 1-től
Határidő: 2016. 02. 15., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. szeptember 30.
A közterület névadás kapcsán az új megnevezés és a házszámozás felvezetésre került
a Központi Címregiszterben.
57/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ügyrendi Bizottság megbízása a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
szóló rendelet felülvizsgálatára
Határidő: 2016. 03. 31., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2016. szeptember
30.
Az Ügyrendi Bizottság javaslatára a közterületek elnevezésének és jelölésének
rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára került. A jegyző a címképzéskor és
címelem módosításakor már a módosított rendelet szabályai szerint jár el.
324/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A megszűnt VII. kerületi Nyilasi Iskola volt diákjainak emléktábla elhelyezése
Határidő: 2016. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az egykori VII. kerületi Nyilasi Iskola volt
diákjai kérelmének helyt adva engedélyezte egy emléktábla elhelyezését a
Gyomaendrőd, Fő út 181. szám alatt lévő Kis Bálint Általános Iskola Wodiáner
Albert tér irányába lévő falrészen. Az emléktábla 2016. augusztus 30-án
elhelyezésre került az iskola épület falán.
325/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Épületek visszavétele a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégiumtól

Határidő: 2016. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. szeptember 20.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője kezdeményezését
támogatva hozzájárult ahhoz, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye a használatában
lévő 687 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő
„Pintér-ház”, a leánykollégium és a nevelői kisház épületeket visszaadja
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.
Az épületek visszavétele megtörtént, a bérleti szerződés 2016. szeptember 20-án
aláírásra került.
334/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közlekedésbiztonsági terv készítésének támogatása
Határidő: 2016. 10. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 30.
A Képviselő-testület Közlekedésbiztonsági terv elkészítésére legkedvezőbb ajánlatot
adó Kövimet Kft. (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) bruttó 1.524.000 Ft-os
ajánlatát elfogadta, azt érvényesnek nyilvánította, és vele a szerződést megkötötte.
343/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrész értékesítés
Határidő: 2016. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. szeptember 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként határozott, hogy a
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságból megillető 17.500.000 Ft-os üzletrészét felosztja, melynek során egy
17.250.000 Ft-os üzletrész, és egy 250.000 Ft-os üzletrész kialakítására került sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata döntött a 250.000 Ft-os üzletrész Ecsegfalva
Község Önkormányzata részére történő értékesítéséről adásvétel jogcímén.
A társaság további törzsbetétesei lemondtak az elővásárlási jogukról. Az adásvételi
szerződés létrejött, a vételár megfizetésre került.
390/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lakossági konzultáció elrendelése a Micsurin utca elnevezésével kapcsolatban
Határidő: 2016. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 15.
A Micsurin utca névmódosítása kapcsán a második fordulós lakossági konzultáció
2016. szeptember 5. és 15-e között lezajlott. Az érintettek háromnegyede támogatta
új elnevezésként a Borostyán utca nevet. A Képviselő-testület a javasolt
névmódosításról szeptemberi ülésén döntött. Az új megnevezés átvezetésre került a
Központi Címregiszterben. A változásról hivatalos tájékoztatást kapott a
Gyomaendrődi Járási Hivatal, a területileg illetékes cégbíróság, a posta és az összes
nagy közmű szolgáltató is.

393/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Regionális
Hulladékkezelő Kft. résztulajdonosa megismerte és tudomásul veszi a Kft. 2016.
1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolót.
394/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1–6. hónap gazdálkodásáról
készített beszámolót.
395/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. év 1–6. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
396/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi 16 havi gazdálkodásáról
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft . többségi befolyással
rendelkező tagja megismerte és tudomásul vette a társaság 2016. év 1–6. havi
gazdálkodásáról készített beszámolót.
397/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön
biztosítása
Határidő: 2016. 09. 15., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. szeptember 15.

2016. szeptember 5-én aláírásra került a kölcsönszerződés, szeptember 19-én
elkészült a szerződésben rögzített felhatalmazó levél az azonnali beszedési megbízás
érvényesítésére és szeptember 21-én megtörtént a 4 millió forint összegű kölcsön
átutalása a Gyomaközszolg Kft. részére.
398/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. év 1–6. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
399/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. év 1–6. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
400/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztatás a Kőrösi Csoma Sándor utca 1. szám alatti telek értékesítésről
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul vette 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.
403/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vadászati jog haszonbérlete
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos döntött arról, hogy
Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő 2017. március 1-jétől kezdődő üzemtervi
időszakra vonatkozó kijelölt vadászterületek tekintetében vadászati joggal
rendelkező vadásztársaságok által összehívott tulajdonosi közösségek ülésein mely
vadászterületekkel vesz részt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vadászati jog

haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést a jelenlegi vadásztársaságokkal
javasolta megkötni.
Az érintett vadásztársaságok részére megküldésre került a Képviselő-testületi
döntés.
407/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bíráló bizottság létrehozása villamos energia beszerzési eljáráshoz
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
A Képviselő-testület 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 határozta meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
408/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyijárat menetrend módosítás
Határidő: 2016. 10. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 31.
A Mobilbusz Közlekedési Kft (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1) helyijáratának
aktuális menetrend módosítása megtörtént.
409/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. transzferár jóváhagyása
Határidő: 2016. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint kizárólagos tulajdonos visszamenőleges
hatállyal jóváhagyta 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.
422/2016. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőgazdasági munkák tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának
létrehozása
Határidő: 2016. 09. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. szeptember 29.
A Képviselő-testület 2016. év második felében induló, 2017. évi munkavégzésre

vonatkozó „Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2017.” tárgyban közbeszerzési
eljárás kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízta:
Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelölte meg:
Közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre
Jogi szakértelem: Dr. Uhrin Anna
Pénzügyi szakértelem: Ujfalusiné Herpai Edit
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Varju Róbert
423/2016. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közvilágítási hálózat karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására
bíráló bizottság létrehozása
Határidő: 2016. 09. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. szeptember 29.
A Képviselő-testület a város közvilágítási hálózatának aktív elemeinek 3 éves
karbantartására vonatkozóan közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízta: Dr. Varga Imre felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelölte meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
424/2016. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dr. Varga Imre közbeszerzési szaktanácsadó részére fizetendő megbízási díj
költségvetési forrásának kijelölése
Határidő: 2016. 09. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. szeptember 29.
A költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával a mezőgazdasági és
közvilágítási feladatok ellátásához kapcsolódó bruttó 250.000 forint összegű
megbízási díj beépítésre kerül a 2016. évi költségvetési rendeletbe a 2015. évi szabad
maradvány terhére.
454/2016. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Békés Megyei Culinary Team részére 300.000 Ft összegű támogatás biztosítása
Határidő: 2016. 10. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 31.
A költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával a Békés Megyei
Culinary Team Alapítványa részére jóváhagyott 300.000 forint összegű támogatás
beépítésre kerül a 2016. évi költségvetési rendeletbe a 2015. évi szabad maradvány
terhére. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, a támogatás utalására a
szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően kerül sor.

474/2016. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Intézkedési TERV az ÁSZ vizsgálat javaslataira
Határidő: 2016. 10. 12., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 12.
Az intézkedési terv testület általi jóváhagyása és megküldése az Állami
Számvevőszék részére 2016. október 12-én megtörtént.
475/2016. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Állami Számvevőszék Elnöki figyelemfelhívásra tett észrevétel, intézkedés
elfogadása
Határidő: 2016. 10. 12., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 12.
Az intézkedési terv testület általi jóváhagyása és megküldése az Állami
Számvevőszék részére 2016. október 12-én megtörtént.
477/2016. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kft. Állami Számvevőszék ellenőrzéséről szóló jelentésre tett
intézkedési terv beterjesztése
Határidő: 2016. 10. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 27.
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Állami
Számvevőszéki ellenőrzésről szóló jelentésre tett intézkedési tervét 2016. október
20. napján megküldte önkormányzatunk részére, melyet a Képviselő-testület 2016.
október 27-ei ülésén ismeri meg.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

GYÜSZ-TE megállapodásban vállalt éves feladatterv és beszámoló
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2016. (II.11.) Gye. Kt. határozatával módosította a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel (Továbbiakban GYÜSZ-TE) 2015-ben kötött
együttműködési megállapodást.
Az hatályban lévő megállapodás II. fejezet 5. pontja értelmében a TDM szervezet évente feladattervet készít
(melynek része a marketingterv) és ezt a KT elé terjeszti elfogadásra. Emellett a szervezet - a megállapodás II.
fejezet 6. pontja értelmében - évente 2 alkalommal beszámolót készít (idényfelkészülés, idényelemzés), melyet a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési bizottság elé terjeszt. A bizottság elnöke az ülés után
tájékoztatja a Képviselő-testületet a beszámolóban foglaltakról. A beszámoló, valamint a marketing és feladatterv
jelen előterjesztés része.
A megküldött anyagban a GYÜSZ-TE megfontolásra javasolja, hogy szükség lenne városi turisztikai koncepció
összeállítására, amelyben az önkormányzat meghatározhatná a turisztikai fejlesztések irányvonalát.
A 2017 évre összeállított, az előterjesztés mellékletét képező marketing költségtervben több javaslat is szerepel
tervezett marketingfeladatokra. Az egyes marketingfeladatokhoz eltérő finanszírozó, illetve finanszírozási forrás
került meghatározásra. A hivatal kérésére a terv kiegészítésre került egy melléklettel (Marketing terv 2017 melléklet,
szintén csatolásra kerül), mely egyértelműen tartalmazza, hogy ki és milyen forrásból finanszírozná a tervezett
marketing feladatot.
A részletezésből egyértelműen kiderül, hogy az Önkormányzat kapott a GYÜSZ-TE - től egy opcionális ajánlatot, a
tervezett feladatok elvégzésére. A GYÜSZ-TE által ajánlott ár 2.824.482 Ft. A Marketing és Feladattervben a
GYÜSZ-TE jelezte, hogy célszerű lenne egy tartalékkeretet is képezni, mely 282.448 Ft lenne.
Amennyiben pozitív Képviselő-testületi döntés születik, úgy a teljes 3.106.930 Ft -ot, vagy a felsorolt marketing
feladatok elvégzéséhez kapcsolódó költségelemeket a 2017-es évre vonatkozó Költségvetés készítésekor
figyelembe kell venni, mint tervezett marketingtevékenységre fordítandó összeg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat tekintse át, és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy
november közepéig az érintett intézmények a jövő évi programjaikat
költségvetéssel együtt egyeztessék le a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságkoordinálásával a marketing feladatok
meghatározása érdekében.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a GYÜSZTE
2017. évi feladattervének elfogadását javasolja, ugyanakkor a
marketingtevékenységhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettség vállalását nem
javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a
GYÜSZTE 2017. évi feladattervének elfogadását javasolja a Képviselő
testületnek. A Bizottság nem javasolja, hogy a Képviselő-testület a
marketingtevékenységhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettséget vállaljon.

Döntési javaslat
"GYÜSZ-TE megállapodásban vállalt éves feladatterv és beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
2

Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2016. (II.11.) Gye. Kt. határozata alapján
megkötött hatályos megállapodás II. fejezetének 5. pontja értelmében a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet által
elkészített 2017. évre vonatkozó feladattervét (melynek része a marketingterv) megismerte, az abban foglaltakkal
egyetért, azonban pénzügyi kötelezettséget nem vállal.
2.
A Képviselő-testület a 2017 évre vállalt marketingterv költség mellékletben szereplő költségeket megismerte, a
GYÜSZ-TE által adott marketingfeladatokra vonatkozó opcionális ajánlatokat megismerte, a költségeket nem
vállalja.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2016. (II.11.) Gye. Kt. határozata alapján élő
megállapodás II. fejezet 6. pontja értelmében a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet 2016. októberi beszámolóját, a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság véleményével elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 10. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Beszámoló

a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület és a Tourinform Iroda
munkájáról 2016. évben

Készítette: Oláh Réka megbízott TDM menedzser
Elnökség által elfogadva: 2016. október 6.
………………………………………………..
Dr. Glózik Klára
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Változások az Egyesület életében
2016. év elején az egyesület vezetésében változás állt be, melyek a márciusban tartott közgyűlésen a tagság
egyhangúan el is fogadott. Februárban tartott közgyűlésen Tímár Imre lemondott elnöki posztjáról, mely időponttól 30 napunk volt azt új elnök személyének megtalálására. Fontos cél volt olyan szakember keresése, akinek
több éves tapasztalata van a turizmus területén. Kapcsolataink révén így jutattunk el Dr. Glózik Klárához, aki, 8
évig volt a Békés megyei Tourinform Irodavezetője, illetve a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezető igazgatója. Évekig alelnöke és elnöke a Tourinform Szövetségnek, 2005-ben a Dél-alföld Turizmusáért
díjat vehette át, 2012-ben pedig az „Év Tourinformátora” volt. Több turisztikai civil szervezetben tölt be vezető
tisztséget. 2015 decemberében felkérték a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatok ellátására is, melynek székhelye Békésen van és a békés megyei települések TOP-os
pályázatok koordinálásával, az ehhez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátásával foglalkoznak. Az Igazgató Asszony elfogadta felkérésünket és elvállalta az Egyesület vezetését.
A márciusi közgyűlésen a hatékonyabb munkavégzés érdekében a tagság megszavazta, hogy ezentúl az eddigi
egy helyett két alelnököt választ. Így, Gera Krisztián, a Liget Fürdő ügyvezető igazgatója mellé, Rideg Zoltánt
választották meg a pozícióra.
Az egyesület elnöksége így jelenleg tizenkét tagból áll, elnök asszony mellett két alelnök, valamint további kilenc
elnökségi tag. Az év folyamán eddig összesen kilenc elnökségi ülést tartottak (további megbeszélések és egyeztetések mellett), ahol irányt adtak az egyesület munkájának, ráhatva a város turizmusára, ezáltal gazdasági fejlődésére.
Az egyesület az elmúlt évben megkapta az engedélyt Gyomaendrőd Város Önkormányzatától, hogy székhelyként használhassa a Körös Látogatóközpontban található irodát. A Liget Fürdő és ezáltal az Önkormányzat ezen
felül biztosítja számunkra a Tourinform irodahelységet a fürdő bejáratánál. Ezúton is nagyon köszönjük, hogy
méltó helyeket biztosítanak munkánk végzésére illetve a turisták fogdására.

Emberi erőforrások
A Turisztikai Egyesület (átlagosan) két munkavállalóval dolgozott az év során 1 fő TDM menedzserrel és 1 fő
Tourinform irodavezetővel, akik feleltek a TDM szervezet valamint a Tourinform iroda működéséért az elnök
asszony szakmai irányítása alatt.
Mindkét munkaerő a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály segítségével támogatott volt 6 hónapon keresztül, Ifjúsági Garancia Program (GINOP 5.2.1) keretében. Ezzel lehetőséget nyújtottunk fiatal, jól képzett pályakezdőknek elhelyezkedni, nekünk pedig sikerült egy igazán fiatalos és
lendületes team-et összeállítani. A program az egyesület működésének finanszírozásában is nagy segítséget
nyújtott.
Augusztus hónaptól 1 fő közfoglalkoztatottnak is munkát adtunk, szintén a Foglalkoztatási Osztály segítségével.
Neki segítünk szakmai tapasztalatok megszerzésében, illetve munka világába való belépésében.
A főszezon alatt összesen 3 fő turizmus iránt érdeklődő diáknak adtunk lehetőséget betekinteni a szakmába az
Önkormányzati Diákmunka Program segítségével.
Szakmai tevékenységünk
Szakmai tevékenységünk lefedi a TDM szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a Tourinform
iroda működtetését és az azzal járok feladatokat. Mivel mindkét feladatkört együttesen végzik munkatársaink,
ezeket egyben mutatjuk be a következőkben.
Marketing tevékenység
A következő felsorolás az egész éves marketing tevékenységeinket mutatja be:
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Marketing tevékenységek bemutatása – 2016. év
Feladat
www.gyomaendre.hu működtetése
www.gyomaendre.hu
facebook oldalának működtetése
Információ- illetve segítségnyújtás a városba érkező
turistáknak
Nemzeti Turisztika Adatbázis
töltése /Tourinform feladat/
Garantált programajánló elkészítése
Facebook kampányok

Leírás
Gyomaendrőd, mint turisztikai desztináció
bemutatása, turisztikai szolgáltatók bemutatása, rendezvények, aktualitások feltöltése
Rendezvények hirdetése, turisztikai szolgáltatók bemutatása, nyereményjátékok,
programajánló
Beérkező telefonos, e-mailes illetve személyes kérdések megválaszolása, tájékoztatás
Gyomaendrődön és gyűjtőterületén található minden turisztikai objektum/esemény
adatbázisba történő feltöltése, ellenőrzése
Programok összegyűjtése, kiadvánnyá
(plakát, szórólap) rendezése, feltöltése a
honlapra, nyomtatása, terjesztése
Kampány tervezése, végrehajtása és monitoring mindez a költséghatékonyság
jegyében

Országos turisztikai szakoldalon való kampány

Marketing kampány kidolgozása, végrehajtása, majd monitoring

Városi szálláskatalógus készítése
Információ nyújtása városi
rendezvényeken Tourinform
kitelepülés formájában

Hiánypótló, desztinációs szintű kiadvány
elkészítése, majd terjesztése
Információnyújtás Gyomaendrőd és környéke látnivalóról, kiadványok terjesztése

Megyei és Országos szintű
kiadványokban közreműködés

Országos, régiós, megyei kiadványokban
történő közreműködés információszolgáltatással
Közúti információs tábla – Gyomaendrőd
Liget Fürdő + horgászat (1 db) kihelyezése
a 44-es közúton a 67 km vagy 71-72 km kő
között

Turisztika információs tábla
készíttetése és kihelyezése

Típus / Időzítés
folyamatos online marketing
folyamatos online marketing
folyamatos direkt marketin
folyamatos (versenysemleges) online marketing
minden szezon elején
offline / online marketing
folyamatos online marketing (folyamatban Disznótors és Böllérpálinka
Verseny kampánya)
anyagi forrás esetén
(legutóbb 2016. szeptember)
folyamatban lévő offline
marketing
Felmerülő igény esetén
direkt marketing (legutóbb Sajt és Túrófesztiválon)
folyamatos marketing
(legutóbb MTÜ kempingtérkép aktualizálás)
folyamatban lévő offline
marketing

Az Önkormányzat által nyújtott 1,5 millió forintot az alábbi táblázatban foglaltak alapján szeretnénk elszámolni:
Tevékenység
Összeg (br.)
Travelo kampány, kiegészítve Index és Dívány megjelenésekkel, 477 139 Ft
mellyel a Liget Fürdő „Gyógyúljon 60Ft-ért kampányát segítettük)
ECHO tévés reklámfilm (Önkormányzattal és Liget Fürdővel kö- kb.145 000 Ft
zösen)
Képanyag reklámfilm készítéshez
100 000 Ft
A város turisztikai honlapjának fenntartása
Garantált programok – plakát, leporello költség

228 600 Ft
102 235 Ft

Részvétel fesztiválokon szakmai kiállítóként a Magyar Turisztikai 63 500 Ft
Ügynökség szervezésében - Szegedi Halászléfőző és Hajdúszo-

Státusz
megvalósult
szeptember
folyamatban
októberében)
megvalósult
október)
havi költség
megvalósult
június)
megvalósult
szeptember)

(2016
(2016
(2016.
(2016.
(2016
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boszlói Bioétel és Borfesztivál
Gyomaendrődi Halászléfőző Verseny plakátjának nyomdai költ- 34 671 Ft
ségei
Grafikai munkák (programajánló, halfőző, stb)
40 000 Ft
Fénykép adatbázis növelése
20 000 Ft
Útmenti információs tábla elhelyezése
kb. 300 000 Ft
Összesen
1 511 145 Ft

megvalósult (2016.
augusztus)
folyamatosan
folyamatosan
folyamatban

A város kiemelt rendezvényét a Gyomaendrődi Halfőző Versenyt az esemény a plakátjának tervezésével, nyomtatásával és terjesztésével támogattuk. A továbbiakban is tervezzük hasonló módon támogatni a város fesztiváljait.
Az Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében kiállításokon is részt vettünk (Szeged: Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, Hajdúszoboszló: Bioétel és Borfesztivál) Gyomaendrőd minél szélesebb körben való népszerűsítése
érdekében, valamint elsődleges célunk volt, hogy az emberekben tudatosuljon, hogy hol is van az a Gyomaendrőd, és természetesen az is, hogy látnivalóinkat, programjainkat is tudják párosítani a várossal.
Szeptemberben a Travelo turisztikai weboldalon (érintve az Index és Dívány weboldalakat is) nagyszabású kampányt folytattunk le, megjelenttetünk egy PR cikket a városról illetve a Liget Fürdő gyógyászati akciójáról, bemutattuk a szálláslehetőségeket, szponzorfejlécet helyeztünk el a Közel rovat főoldalán. A kampányt imázsépítés
szempontjából igen sikeresnek ítéljük meg, hiszen a desztináció hírét egy országos szintű weboldalon vittük
tovább.
Az Önkormányzat, a Liget Fürdő és szervezetünk összefogásának köszönhetően elkészült Gyomaendrőd város
egyperces reklámfilmje, mely az Echo tévében 100 alkalommal népszerűsíti a várost.
Jelenleg futó marketingakciók




Disznótoros és Böllérpálinka Verseny szervezése és reklámozása
Városi szálláskatalógus készítése
Közúti információs tábla – Gyomaendrőd Liget Fürdő + horgászat (1 db) kihelyezése a 44-es közúton a
67 km vagy 71-72 km kő között

Termékfejlesztés
A www.gyomaendre.hu illetve a Gyoma Endre facebook-os oldalunk folyamatos frissítésével, aktualizálásával
egyre több emberhez juttatjuk el programjainkat illetve Gyomaendrőd közelében lévő programokat az érdeklődőknek. Újítás volt az idén, hogy az éves programajánló mellett, minden héten összeállítottunk egy ajánlót, valamint facebook-os játékot is szerveztünk. Az online marketig természetesen nemcsak szezonális feladat, egész év
folyamán végezzük.
Az irodában a szezon elején ismét elkészítettük az éves programajánlónkat, garantált programokkal, melyet plakát és szórólap formájában terjesztettünk. Eljutattunk belőle a környező települések Tourinform irodáiban, illetve
a helyi turizmusban érdekelt és érintett intézményekbe. A garantált programok összegyűjtésével segítettük a
szolgáltatókat a programlehetőségek hirdetésével, ajánlásával, illetve a turisták kényelmét is segítette.
A kerékpáros turizmus jelentőségét növelve idén irodánk is része lett az Országos Kékkörnek. Az Magyar Természetjárók Szövetségével való együttműködésnek köszönhetően Természetjáró Kártya elfogadóhelyként és
Kerékpáros pontként is működik az irodánk.
A 16 holtágunknak köszönhetően a horgászat is népszerű az ide érkezők számára. Irodánk az állami turista horgászjegy megszerzésében nyújtott segítséget az eszközök (internet, nyomatató) biztosításával és tájékoztatással, ezzel növelve a horgászturisták kényelmét.
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Ajándéktárgyaink kínálata bővült a szezon során, és szép számmal eladásra is kerültek. Legnépszerűbb a hűtő
mágnes és a kulcstartó volt, melyeken Gyomaendrőd jelképes helyei láthatóak. Továbbá folyamatosan bővítjük
felhasználható jó minőségű szakember által készített fotóanyagunkat is.
Információ szolgáltatás - Tourinform iroda üzemeltetése
Elöljáróban még működési helyeinkről és nyitva tartásunkról a könnyebb érthetőség kedvéért:
Körös Látogatóközpont (Jókai u. 6.) Infopont: egész évben
Nyitva: hétköznap 8:00 és 16:00 között.
Tourinform iroda (Liget fürdő pénztárral szemben): május 1 és szeptember 30. között
Nyitva: H-P 9:00 -17:00 és Szo: 10:00 -16:00, valamint Vas (júl 1 - aug31) 10:00 -16:00
A téli és kora tavasszal a turisztikai szezonra felkészülés mellett a helyi idősek segítése az Erzsébet programban
való regisztrálásában és szállásfoglalásban. A program idén a tavalyinál is népszerűbb volt, viszont idén kevesebb pályázó nyert. A programot értékelve elmondhatjuk, hogy a program az irodai kapacitásait idén nagy mértékben lekötötte.
A Tourinform iroda kitelepüléssel nyitotta a munkáját, a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon vettünk részt. Békés megyét és Gyomaendrődöt népszerűsítettük a rendezvényen. Előző évek Sajt és
Túrófesztiváljainak teljes dokumentációjával, adatbázisaival, tapasztalatainkkal melyet használatra átadtunk a
Kállai Ferenc Művelődési Központnak, pedig igyekeztünk segíteni az rendezvény új szervezőbizottságát.
A Tourinform iroda működését a Liget fürdő pénztárral szemben, ahogy feljebb is említettük 2016. május elsején
kezdte meg. A szezon során (május 1 –szeptember 30.) összesen 789 személyes megkeresésünk volt, 149 telefonos és 51 e-mail-es.
Tourinform Gyomaendrőd iroda statisztika (2016. május 1 – szeptember 30. között)
Megkeresés típusa
Megkeresések száma (db)
Telefonos
149
E-mail
51
Személyes
789
Összesen
989
A Tourinform iroda a Magyar Turisztika Ügynökséggel kötött névhasználati szerződés értelmében a következő
feladatokat látja el az iroda:
Térítésmentes szolgáltatások:
- versenysemleges tájékoztatás a belföldi és külföldi vendégek részére a helyi, térségi és országos turisztikai kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek, stb…)
- versenysemleges tájékoztatás a helyi lakosság számára a helyi, térségi és országos turisztikai
kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek, stb…)
- nemzeti, regionális, térségi és helyi turisztikai kiadványok terjesztése (az MT Zrt., más Tourinform irodák, valamint saját és a helyi turisztikai szolgáltatók kiadványai)
- a turisták érdekeinek képviselete, a felmerült problémák kezelésében való segédkezés
- segítségnyújtás további felmerülő kérdésekben
Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások:
- helyi termékek, valamint a várost és a térséget promótáló könyvek értékesítése
- térkép, képeslapok értékesítése
- az Interticket jegyértékesítő hálózatban szereplő rendezvények jutalék ellenében történő jegyértékesítése
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- Hungary Card értékesítése
- egyéb szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás értelmében történő jegyértékesítés
Szakmai jellegű tevékenységek (Tourinform-os kötelezettségek):
- az iroda berendezése a névhasználati szerződésben leírtak szerint
- folyamatos kapcsolattartás az iroda működési területéhez tartozó szakmai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel
- folyamatos kapcsolattartás a térségi, megyei, régiós, országos szakmai szervezetekkel (más Tourinform irodák, Tourinform Békés megye, Dél-Alföldi Regionális Marketingigazgatóság)
- turisztikai jellegű információkat, adatokat továbbít a különféle turisztikai tervdokumentumok megfelelő szakmai hátterének biztosításához, illetve azok kidolgozásához
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés az iroda működési területét érintő turisztikai adatokkal, információkkal kapcsolatban (NETA adatbázis kezelése)
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés a különféle turisztikai kiadványokat illetően
- statisztikai adatok képzése elsősorban az iroda látogatottsági és megkeresési adataira vonatkozóan (személyes, telefonos, e-mailes), illetve azok továbbítása a felsőbb szervek felé
- az iroda működéséről szóló jelentések, beszámolók, tervek elkészítése és megküldése a felsőbb
szervek felé
- az irodát érintő bárminemű változás bejelentése a felsőbb szervek felé
- részvétel az MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, valamint az
országos Tourinform találkozókon
- a Tourinform hálózat, valamint az MTÜ saját honlapjának folyamatos nyomon követése, az aktualitások figyelése (tekintettel a szakmai oldalakra)
- az MTÜ által előírt határidős feladatok pontos, időre történő végrehajtása
A Magyar Turisztikai Ügynökség a fenti feladatokat, valamint a névhasználati szerződés betartását több módszerre is ellenőrizte, így a szezon során volt telefonos és személyes ellenőrzés valamint mystery shopping (telefonon,
e-mailben és személyesen több alkalommal és nyelven) is, melyeken az iroda mindig megfelelt.
Kiemelném a feladatok közül a Nemzeti Turisztikai Adatbázis (röviden: NETA) feltöltését, mellyel az iroda adatgyűjtő területe1 felkerül az www.itthon.hu2 turisztikai honlapra és ezzel a magyarországi turizmus térképére. Ide
versenysemleges módon minden turisztikai szolgáltató illetve esemény feltöltésre kerül. (függetlenül attól, hogy
tagja-e a TDM szervezetnek)
Kiemelendő továbbá, hogy az ide érkezőket nem csak magyar, hanem angol és német nyelveken is kiszolgáljuk,
segítve ezzel a külföldiek boldogulását.
A szezon folyamán több alkalommal megkerestek minket személyesen illetve telefonon keresztül, hogy segítséget kérjenek a megfelelő szállásfoglaláshoz.
GINOP 1.3.4 TDM szervezetek fejlesztése pályázat
TDM szervezetként, időt és energiát nem kímélve, beadásra került a TDM pályázat (GINOP 1.3.4-es), mely
26 851 e Ft értékű. A projekt nagymértékben hozzájárulna a desztináció fejlődéséhez, igazodva a fenntarthatóság elvéhez. Röviden, a teljesség igénye nélkül összefoglalva a következő elemeket tartalmazza:
 www.gyomaendre.hu honlap IT rendszerének megújítása
 Applikációk okos telefonra, városnéző séta
 Garantált programok szervezése
 Desztináció márkaépítési és fejlesztési stratégia elkészítése szakértő bevonásával
1
2

Tourinform Gyomaendrőd adatgyűjtő területe: Gyomaendrőd, Mezőberény, Hunya, Köröstarcsa, Csárdaszállás
Magyarország hivatalos turisztikai honlapja - MTÜ által működtetett
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 Rendezvény infrastruktúra megújítása (színpad műszaki fejlesztése)
 Infopontok kialakítása, akadálymentes táblák, térképek
Minden esélyünk megvan rá, hogy a pályázat nyerjen, így bizakodóan tekintünk a jövő felé.
Monitoring
A szezon során folyamatosan monitoring tevékenységet végeztünk. Két fő turizmus iránt érdeklődő diák, az önkormányzati diákmunka program keretein belül, a főszezon folyamán júliusban illetve augusztusban az általunk
összeállított vendégelégedettségi kérdőívekkel mérték fel a Gyomaendrődre érkező turisták véleményét, valamint
prospektusokat osztottak szét a vendégek között, irodánk, illetve programjaink népszerűsítése érdekében. A
kérdőívezés a Liget Fürdő területén zajlott. Összesen 154 kitöltést sikerült összegyűjteniük, amit a későbbiekben
összesítettünk és levontuk a következtetéseket, ami a jövőt illetően hasznos lehet a város fejlődése, megítélése
érdekében.
A következő részben a fent említett vendégelégedettségi kérdőív illetve a KSH és az Önkormányzati Adóosztály
adatai alapján értékeljük ki a szezont.
Szezonelemzés – statisztikák-monitoring
Vendégek és vendégéjszakák száma (KSH)
A kereskedelmi szálláshelyek tekintetében (1. tábla) az adatok alapján elmondható, hogy mind a vendégek számában mind a vendégéjszakák számában folyamatos emelkedés volt megfigyelhető az elmúlt 4,5 évben. A 2012es év a GYÜSZ-TE TDM szervezetként való működésének kezdete, így ezt az évet vettük alapul. Az országos,
régiós és megyei szintű fejlődés ütemét jól követte a Gyomaendrőd turizmusának bővülése. A kétszámjegyű
növekedések azt mutatják, hogy a város még közel sem érte el növekedésének korlátját. Ezt a későbbiekben
elemzett kapacitás-kihasználtsági adatok is meg fogják erősíteni.
Az átlagos tartózkodási idő folyamatos csökkenése a vendégéjszakák és vendégek számának növekedése mellett azt mutatja, hogy vendégek inkább rövidebb időre jönnek, divatosak lettek az ún. hosszú hétvégére érkezők.
2013-ban a vendégszám 24,8 %-os növekedése mellett a vendégéjszakák száma szinte alig emelkedett (0,6%),
így az ÁTI 3,7 napról 3,0 napra csökkent, mely érték azóta stagnál.
1. tábla: Kereskedelmi szálláshelyek3 vendégforgalma 2012 – 2016 július között
Terület
Vendégek száma
Vendégéjszakák
Átlagos tartózko(fejlődés üteme bászáma
dási idő (ÁTI)
Időszak
zis: előző év)
(fejlődés üteme
bázis: előző év)
Magyarország
8 385 169
21 805 200
2,6
Dél – Alföld
489 497
1 237 809
2,5
2012. év
Békés –megye
151 841
470 794
3,1
Gyomaendrőd
4 285
15 712
3,7
Magyarország
8 885 053 (+ 5,9%)
22 968 472 (+5,3 %) 2,6
Dél – Alföld
517 121 (+5,6 %)
1 292 774 (+4,4 %)
2,5
2013. év
Békés –megye
170 214 (+12,1 %)
519 577 (+10,4 %)
3,1
Gyomaendrőd
5 348 (+24,8 %)
15 810 (+0,6 %)
3,0
Magyarország
9 639 865 (+8,5 %)
24 433 676 (+6,4 %) 2,5
Dél – Alföld
610 481 (+18%)
1 484 516 (+14,8 %) 2,4
2014. év
Békés –megye
212 423 (+24,8 %)
620 782 (+19,5 %)
2,9
Gyomaendrőd
6 737 (+25,9 %)
19 273 (21,9 %)
2,9
Magyarország
10 402 901 (+7,9%)
25 887 893 (+5,9 %) 2,5
2015. év
Dél – Alföld
690 005 (+13,0 %)
1 609 460 (+8,4 %)
2,3
Kereskedelmi szálláshely (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján): szálloda (szálloda étteremmel), gyógyszálloda,
wellness szálloda, garniszálloda (szálloda étterem nélkül), apartman szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló,
ifjúsági szálló
3

8

2016. év
jan- júl

Békés –megye
Gyomaendrőd
Magyarország
Dél – Alföld
Békés –megye
Gyomaendrőd

230 382 (+8,4 %)
622 276 (+0,4 %)
2,7
7 022 (+4,2 %)
20 865 (+8,2 %)
3,0
6 150 479
15 249 008
406 214
951 345
136 697
360 652
4 651
12 142
Adatok forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, táblázat saját szerkesztés

2. tábla: Üzleti célú egyéb (korábban magán-) szálláshelyek vendégforgalma 2012 – 2015 között
Időszak
Terület
Vendégek száma
Vendégéjszakák
Átlagos tartóz(fejlődés üteme bázis: száma
kodási idő
előző év)
(fejlődés üteme bázis:
előző év)
Magyarország
953 902
3 368 460
3,5
Dél – Alföld
70 065
197 484
2,8
2012. év
Békés –megye
26 446
85 999
3,3
Gyomaendrőd
2 365
8 365
3,5
Magyarország
1 062 779 (+11,4%)
3 671 572 (+9,0 %)
3,5
Dél – Alföld
80 416 (+14,8%)
222 218 (+12,5 %)
2,8
2013. év
Békés –megye
27 325 (+3,3 %)
88 264 (+2,6 %)
3,2
Gyomaendrőd
2 108 (- 10,9 %)
8 211 (-1,8 %)
3,9
Magyarország
1 363 563 (+28,3 %)
4 478 706 (+22,0 %)
3,3
Dél – Alföld
110 862 (+37,9 %)
300 431 (+35,2 %)
2,7
2014. év
Békés –megye
41 271 (+51,0 %)
131 022 (+48,4 %)
3,2
Gyomaendrőd
3 386 (+60,6 %)
12 472 (+51,9 %)
3,7
Magyarország
1 661 262 (+21,8 %)
5 361 501 (+19,7 %)
3,2
Dél – Alföld
122 550 (+10,5 %)
372 011 (+23,8 %)
3,0
2015. év
Békés –megye
41 254 (-0,04 %)
153 072 (+16,4 %)
3,7
Gyomaendrőd
3 677 (+8,6 %)
13 610 (9,1 %)
3,7
Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, táblázat saját szerkesztés
A KSH adatai alapján elmondható (2. tábla), hogy Gyomaendrődön az üzleti célú magánszálláshelyeken 2013.
évi csökkenés után 2014-ben egy nagyon intenzív növekedés vette kezdetét. A rekordnak számító növekedés
valószínűleg nem csak a magasabb számú érkezésnek, hanem a gazdaság „fehéredésének” is volt a következménye. Ezt növekedést sikerült 2015-ben újabb kb 9 %-al (vendégek és vendégéjszakák számában is) megfejelni. Az átlagos tartózkodási idő 3,7 nap (2015), ami magasabb érték, mint kereskedelmi szálláshelyek esetében.
Bevételek és kapacitás (KSH)
Üzleti célú egyéb (korábban magán) szálláshelyek kapacitása a következőképpen alakult a 2015. évben. A
városban a KSH adatai alapján összesen 86 fő vendéglátó rendelkezett, összesen 228 db kiadó szobája volt
543 db férőhellyel. Ez a előző évhez képest a vendéglátók számában 8,8 %-os, a szobák számában 25,2 %-os,
a férőhelyek számában pedig 22,9%-os emelkedést jelent. A kihasználtságról nincsenek KSH által publikált adatok, de meglévő adatokat alapul véve ez az arány olyan 6,9 % 4 lehetett a tavalyi évben. Ebből az adatból is látszik a nagyon erős szezonalitás, de itt mindenképpen figyelembe kell venni a szürkegazdaságot is.
Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása a legfrissebb (2016 július) KSH adatok alapján: összesen 14 db egység rendelkezik összesen 162 db kiadható szobával és 1291 db férőhellyel, ebből mindössze 264 db férőhely
találgató szálloda típusú5 egységben. Ez a 12 hónappal, korábbi adatokkal szinte teljesen megegyezik. Az éves
kihasználtsági adatok tavalyi évben 2,6 %-os csökkenést mutattak, ami alapján a 2014-es 7,5%os emelkedés
után annyit tesz, hogy a szálláshelyek nem tudták folytatni a nagymértékű emelkedést. Az adatok részletesen a
lenti diagramban olvashatóak.
4
5

Számítás alapja: összes kiadható férőhely és vendégéjszakák száma – KSH 2015. évi adatok alapján
szálloda vagy panzió
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Fontos megjegyezni, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken található kapacitás csak kisebb része található szálloda típusú egységben, összesen 102 szoba és 264 db férőhely (KSH 2016. július). Gyomaendrőd helyzete így
különlegesnek mondható, hiszen itt a legtöbb szálláshelynél helyi emberek vendégszeretet élvezhetik az idelátogató turisták. Adatgyűjtés szempontjából azonban hátrányos mivel a KSH nem publikál adatokat havi bontásban
az üzleti típusú magánszálláshelyekről. Miden szempontból megnő a helyi összefogás jelentősége, a rengeteg
kisebb szolgáltató összefogása nagy és fontos feladat. A TDM szervezet feladata itt tehát kiemelkedő fontosságú, melyben fontos partnerünk a helyi Önkormányzat.
1 diagram:
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Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
Bevételek kereskedelmi szálláshelyeken
A KSH bevételi adatokat csak a kereskedelmi szálláshelyekről publikál, így a városban jelentős hányadot jelentő
üzleti célú egyéb szálláshelyek bevételeinek elemzési adataira nem tudunk hagyatkozni.
Kereskedelmi szálláshelyek Gyomaendrőd területén 2015. évi adati alapján a REVPAR (1 szoba 1 működési
napjára jutó szállásdíj) mutató 1 634 Ft volt, ami Békés megye (3 307 Ft) és a Dél-Alföldi régió (3 765 Ft) is alacsonyak számít. A kereslet ingadozásának (szezonalitás) és a piaci helyzetnek köszönhető.
Az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj tekintetében (3 547 ft) is alacsonyabbak az értékek mint a megyében (4 462 Ft) vagy a régióban (5 761 Ft).
A kereskedelmi szálláshelye bevétele 2015-ben a Dél Alföldi régióban 9 271 877 e Ft volt, melynek 29,9 %-a
(2 776 326 e Ft) Békés megyében realizálódott. Gyomaendrőd, a maga 74 014 e Ft-os bevételével, a megyében
realizálódó bevételek 2,6%-át produkálta. (2. diagram)
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2. diagram: Békés megyei kereskedelmi szálláshelyek bruttó
bevételeinek megoszlása (%) 2015. évben
0,9 0,1 4,1

2,7
5,0

11,1
52,4

12,3
11,5

Gyula

Békéscsaba

Orosháza
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Füzesgyarmat

Gyomaendrőd

Mezőberény

Dévaványa

Más települések

Adatok forrás: KSH
A kereskedelmi szálláshelyek első hét havi bevétele 43 140 000 Ft volt, ami a tavalyi év hasonló időszakához
viszonyítva (37 946 000 Ft) 13,6 %-os emelkedést jelent a bruttó szállásdíj bevételekben. (KSH)
Idegenforgalmi adó bevételek
3. tábla: Vendégéjszakák és IFA bevételek alakulása Gyomaendrődön (2015-2016)
Hónap

2015. év
Vendégéjszaka (éj)

2016. év
IFA (ft)

mentes

köteles

összesen

Január

116

292

408

Február

307

391

Március

307

Április
Május

bevallott

Vendégéjszaka (éj)

IFA (ft)

mentes

köteles

összesen

bevallott

102 200

173

332

505

116200

698

136 850

140

486

626

170100

677

984

236 950

459

529

988

185150

253

702

955

245 700

282

548

830

191800

851

1 502

2 353

525 700

1508

1019

2527

356650

Június

1 625

1 974

3 599

690 900

2590

1656

4246

579600

Július

4 261

5 576

9 837

1 951 600

4471

3885

8356

1359750

Augusztus

3 496

6 109

9 605

2 138 150

2348

5212

7560

1824200

Szeptember

687

1 152

1 839

403 200

Október

235

739

974

258 650

November

196

529

725

185 150

December

224

623

847

218 050

Összesen

12 558

20 266

32 824

7 093 100

11 971

13 667

25 638

4 783 450

Adatok forrás: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adóosztálya, táblázat saját szerkesztés
Az idegenforgalmi adóbevételek (röviden és a továbbiakban IFA) 2016. év első hét hónapjában összességében
hasonlóan alakultak, mint az előző év hasonló időszakában. Az IFA bevételeknél láthatjuk, hogy június – július
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hónapokban mindkét évben az IFA -mentes6 éjszakák száma elérte, vagy akár meg is haladta az IFA-köteles
éjszakák számát. Ez az adat is jól mutatja az ifjúsági turizmus jelentőségét a desztinációban.
Szürke és feketegazdaság: A városi adóosztály és a KSH vendégéjszaka adatait (2015. év) eltérést tapasztalhatunk, előbbi 32 824 vendégéjszakát, míg utóbbi 34 475 vendégéjszakát mért, így a különbség a két
adat között 4,8 % százalék.7
Vendégelégedettségi felmérés
A felmérést idény nyáron végeztük a Liget Fürdőben és környékén. A válaszadók száma 156 fő volt ebből 154
volt értékelhető. A legfontosabb adatokat, melyek leginkább relevánsak marketingterv készítésekor most a terjedelmi korlátok miatt vázlatpontokban ismertetjük:
 Küldő területek: a legtöbb válaszadó idén is az Alföldről (45%), azon belül is a környező megyékből érkezett, ezt követi a Közép-Magyarország, főleg Budapest (33%), majd Dunántúl 18%.

RÉGIÓK SZERINTI ELOSZLÁS
ÉszakMagyarország
4%
KözépMagyarország
33%

Alföld
45%

Dunántúl
18%

 Kivel érkeztek? A megkérdezettek több, mint fele (56%) családdal, negyedük (24%) barátokkal, tizedük
(11%) pedig házastárssal, élettárssal érkezett. Elenyésző (5% - 4%) volt az egyedül illetve munkatársakkal érkezők száma.
 Mivel érkeztek? A legtöbben (72 %) személygépkocsival, ezt a vonat (17%), majd a busz követte (7%).
Azt itt tartózkodás alatt azonban „csak” 41 % használta a gépkocsiját, majdnem ugyanennyien (39%)
gyalog közlekedtek. Kerékpárt 17% használt. A helyi buszjárat igénybe vétele nagyon alacsony volt
(3%).

IFA fizetés alól mentesül 18 év alatti vagy 70 év feletti állampolgár (további mentességet a 1990. évi C. törvény 31§ szabályozza)
7 Megjegyezés.: Az egyesület javaslat, hogy az Önkormányzat adóosztálya vizsgálja felül az IFA bevallásokat. Turisztikai pályázatoknál is hátrány a kevesebb IFA befizetés a bevételkiesés mellett.
6
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Milyen közlekedési eszközt vett igénybe
ide utazása során? (db szám; %)

Kivel érkezett?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

7; 4%

11; 7%

Személygépkocsi

26; 17%

vonat
autóbusz
egyéb

113; 72%

 Látogatások száma és hossza: A látogatók egy ötöde (19 %) volt az aki a először járt a településen, a
többiek legalább másodjára (81%) voltak itt. A látogatás hosszát illetően: ötödük jött egy napra, 2-3 napra 17%, 4-5 napra 31 %; 6 napnál hosszabb időre pedig 32 %!
 Honnan hallottak rólunk? Az ismerősöktől, barátoktól lehetőséget jelölték meg a legtöbben (58%), ezt
követte az internet (26%) és a tévé és rádió (14%-13%)
 Legnépszerűbb programok: Rendezvény közül a Bogártalálkozó, programajánlatok közül pedig a Liget
Fürdőt említik a legtöbbször.
 Költés: A válaszadók majdnem fele (47%) kevesebbet költ 50 000 Ft-nál fejenként egy nyaralás során,
majdnem ugyanennyien (41%) 50 000 és 100 000 Ft között költenek, 12% pedig 100 000 Ft felett költ
saját bevallása alapján.
 A legtöbben (91%) ajánlanák Gyomaendrődöt másoknak és szívesen visszatérnének (93%).
Szívesen visszatérne-e
hozzánk?
0%7%

Ajánlaná-e ismerőseinek is
Gyomaendrődöt?
8%
1%

91%

93%
Igen

Nem

Talán

Igen

Nem

Talán

Érdekképviselet - Gyomaendrődi desztináció képviselete szakmai fórumokon
Május a szakmai rendezvények hónapja volt. Részt vettünk az Országos Tourinform Találkozón, mely idén május
25-26-án került megrendezésre. A találkozón szakmai előadások után, a rendező desztináció, Gyula megismerésére került sor. Az esemény remek lehetőséget biztosított a szakmai ismereteink bővítésére, tapasztalatcserére.
Másik fontos, országos jelentőségű fórum, ahol megjelentünk az Országos TDM Konferencia volt, Székesfehérváron. Itt lehetőségünk nyílt szakmai diskurzusra a TDM szervezetek aktuális ügyeiről, többek között a TDM
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pályázatról és a rendszer jövőjéről és a szezon előkészítéséről. Az ezekhez hasonló szakmai események nagyon
fontosak kapcsolatépítés szempontjából.
Bevételek
Működési költségeinket az Önkormányzat által nyújtott támogatásból és (foglalkozatás terén) pályázati pénzekből
finanszíroztuk. Értékesítésből számárazó bevételünk a Tourinform irodában eladatott ajándéktárgyakból, jegyek
jutalékából és a fesztiválszínpadunk és sörpadjaink kiadásából származott. Ezen túl bevételek a tagdíjakból és
tagi marketing hozzájárulásból származtak még.
A táblázat jól mutatja, hogy teljesítettük az Önkormányzattal kötött Együttműködési szerződésben vállaltakat és
bevételeink 70%-át nem haladja meg az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás. Számszerűsítve 2016.
évben a teljes bevételből Önkormányzati támogatás bevételek arány 53,03 %, saját bevételek aránya: 46,97 %.
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BEVÉTELEK
2016. terv

Összes ter-

teljesült IX.30ig. vezett sajátbevétel

Önkormányzati Támogatás

4 044 000 Ft

Önkormányzati Támogatás

1 500 000 Ft

-

jegyértékesítésből átadott 10Ft-ok

50 000 Ft

-

Disznótoros és Böllérpálinka Verseny -Önkormányzati Támogatás

350 000 Ft

-

3 060 000 Ft

Bértámogatás - Ifjúsági Garanciaprogram

1 520 820 Ft

1 520 821 Ft

Bértámogatás - Ifjúsági Garanciaprogram

1 217 220 Ft

1 217 221 Ft

Bértámogatás - Közfoglakoztatás

449 205 Ft

89 841 Ft

Értékesítés Nettó bevétele Tourinform

731 639 Ft

731 640 Ft

Értékesítés Nettó bevétele színpad/sörpad/hangtechnika

745 999 Ft

746 000 Ft

Tagdíjak

600 000 Ft

300 000 Ft

11 208 883 Ft

7 665 523 Ft

100%

68,39%

Összesen
Teljes bevétel %-a

Összes tervezett Önkormányzati támogatás
5 944 000 Ft

3 187 245 Ft

2 077 638 Ft

5 264 883 Ft

5 944 000 Ft

46,97%

53,03%

Feladatterv 2017. évre
Marketing és feladattervünket összehangoltuk jelen feladattervvel, ebből adódnak az átfedések.
Célok 2017. évre













Vendégéjszakák és vendégérkezések számának növelése, ez által IFA bevételek növelése. Legalább 5 %-os növekedés a belföldi és 2 % növekedés a Romániai piacon
Turistaköltések növelése,
Termékfejlesztés - Garantált programok számának növelése, meglévők minőségének emelése (törekvés az élményközpontúságra, interaktivitásra)
Gyomaendrőd, mint turisztikai márka kiépítésének folytatása, erősítése
Marketing tevékenység összehangolása a város intézményei és az egyesület között a költséghatékonyság jegyében
Gyomaendrőd marketing kommunikációjának egységesítése, egységes arculat használata. Ezáltal
a városmárkázás folyatatása.
Helyi együttműködések erősítése, legfőképpen a helyi önkormányzattal és intézményeivel
Ösztönzés a helyi TDM erősítésére
Kapcsolati tőke bővítése
Hozzájárulás egy pozitív városimázs kialakításához, erősítéséhez, ezzel támogatva a vállalkozó
kedv növekedését, illetve befektetők vonzását
Városi turisztikai koncepció elkészítésének szorgalmazása
Szemléletformálás, oktatás

Feladatok a 2017. évre
A fentiekben megfogalmazott célokat a következő feladatok megvalósításával kívánjuk elérni:
 Marketing csomag 2017: A Marketing és feladatterv 2017. évre című tervdokumentumunkban részletesen kifejtésre kerül, milyen marketing kampányokat szeretnénk végrehajtani a jövőben. A felkínált marketing csomagból megvalósítás az anyagi forrásaink függvénye, a dokumentumban leírtak az ideális forrásfelhasználást tükrözi. Ezek röviden összegezve:
Feladat megnevezése
Leírás
Szezon előkészítése, folyamatos
- Imázs kiadvány készítése
feladatok
- Horgászkiadvány készítése
- www.gyomaendre.hu és a Facebook oldal szerkesztése
- Kiállításokon illetve szakmai rendezvényeken való részvétel
- Városi rendezvényeinek hirdetése, plakátok készítése
- GYÜSZ-TE kártyarendszer felülvizsgálata
- Tourinform feladatok ellátása
- Rendezvényszervezés – IX Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny
- Online marketing feladatok.
- Kiadványok aktualizálása
- Egyéb, előre nem látható feladatok
Potencionális turisták megszólítá- Téli kampány:
sa, marketingkampányok
 Tervezett időszak: 2016. december 1. – 2017. február 28
 Marketingkommunikációs eszközök és csatornák:
o Vidékjáró: kirándul az osztály 2017 magazinban való
megjelenés PR cikkel
o Osztálykirándulás kiajánló készítése, kiküldése (folyamatosan)
o Nyugdíjasoknak szóló kiajánló készítése, elküldése
nyugdíjas klubok, közösségek számára (folyamatosan)

Tájékoztató anyagok kihelyezése a www.gyomaendre.hu
és a www.gyomaendrod.hu oldalakra is.
o Folyamatos Facebook kampány, képekkel, videókkal,
nyereményjátékkal
o Szakmai tanulmányút szervezése pedagógusoknak
o Éves rendezvénynaptár elkészítése (előkészítés decemberben!) és terjesztése (online és offline)
Tavaszi kampány:
 Tervezett időszak: március 1 – május 20.
 Marketingkommunikációs eszközök és csatornák:
o Utazás kiállítás (2017. március 2-5): közös részvétel a Liget Fürdővel. Kiajánlók, szórólapok készítése a város turisztikai lehetőségeiről.
o Horgászkiadvány készítése (együttműködve szakmai
szervezetekkel)
o Programajánló –garantált programokkal készítése
o Országos szintű tévés és rádiós hirdetések a szezon előkészítése érdekében
o Facebook kampány
 Sajt és Túró Fesztivál ajánlása a Gyoma Endre
oldalon
 Nyereményjáték
o „Fesztiválmarketing”
 Sajt és Túrófesztivál plakátjának szerkesztése,
nyomtatása és terjesztése
 Honlap létre hozása Facebook oldal létrehozása
a Sajt és Túrófesztiválnak, és azon belül esemény létre hozása
 A fesztivál támogatása Tourinform kitelepüléssel, valamint vendégelégedettségi kérdőívek kitöltésével
o Gyomaendrőd információs anyagainak terjesztése a Tourinform hálózaton belül
Nyári kampány
 Tervezett időszak: május 21 – augusztus 20.
 Marketingkommunikációs eszközök és csatornák:
o Adwords kampány
o Tourinform iroda: személyes kapcsolatok fontossága.!
 Nyitva a főszezon minden napján
 a fürdő pénztár munkájának kisegítése
o Heti Facebook nyereményjáték folytatása
o Heti programajánló készítése
o Halfőző Verseny plakátjának elkészítése, a rendezvény
hirdetése megyei forumokon
o Hirdetés országos televíziós és rádiós csatornákon
o Gyomaendrődi kiadványok eljuttatása a Tourinform hálózatba
o Programajánló garantált programokkal terjesztése főleg
desztináción belül
Őszi kampány
 Tervezett időszak: augusztus 21 – november 30.
 Marketingkommunikációs eszközök és csatornák:
o A gyógyászat népszerűsítésre irányuló kampány a Liget
Fürdővel közösen
o Disznótoros és Böllérpálinka verseny népszerűsítése
o
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 plakát
 rádiós hirdetések
 eseményhez kapcsoló nyereményjáték
o Facebook kampány
Gyomaendrődön tartózkodó turis- Tourinform iroda- tájékoztatás
ták megszólítása
- Garantált programok Gyomaendrődön – plakát
- Garantált programok Gyomaendrődön – szórólap
- Rendezvények 2017 - szórólap
- Információs faliújságok – kiadványtárolók kihelyezése a város turisztikailag frekventált pontjain pl.: KFKK, Körös és Bárka Látogatóközpontok, Endrődi Tájház, Szent Antal Kenyérsütő ház, Kner
Múzeum, Liget Fürdő pontjai,
- GYÜSZ-TE kártya használata
- Ingyenes térkép az ide érkezőknek (Így könnyebben megtalálják a
szolgáltatókat)
- Adatgyűjtés: vendégelégedettségi kérdőívek kitöltetése,
- Nyertes TDM pályázat esetén: Infopontok kialakítása, mobilalkalmazások létrehozása, garantált programok bővítése
Rendezvények marketingkomRendezvények hirdetése megegyezés és anyagi források függvényében.
munikációs támogatása
Az alábbiak mindenképp megvalósulnak:
- Hirdetés a www.gyomaendre.hu weboldalon
- Hirdetés a Facebook oldalunkon
- rendezvények hírének terjesztése a Tourinform hálózaton belül
Helyi lakosság, szolgáltatók tájékoztatása a turizmusról

-

-

Helyi lakosság számára: Tourinform irodában tájékoztatás a helyi
turizmusról, nyertes TDM pályázat esetén szemléletformáló előadás, játékok, kampányok a turizmus jelentőségéről
Turisztikai szolgáltatók: versenysemleges segítségnyújtás a Tourinform irodában, nyertes TDM pályázat esetén szakmai előadások rendezése, továbbképzések

 Nyertes TDM pályázat esetén: teljes turisztikai (marketing) kommunikációs infrastruktúra megújítása.
(Weboldal megújítása, mobil alkalmazások, Infopontok kialakítása)
 2017-ben egyik fő feladat az érintett szolgáltatókkal, önkormányzati intézményekkel leegyeztetett megfelelő adatgyűjtésre alapozott, hosszú távú (min. 5 éves) marketingstratégia kidolgozása, mely meghatározná kommunikáció irányvonalait, ennek az anyagi hátterét a beadott GINOP pályázatunk teremtené
meg.
 Pályázati lehetőségek keresése
 GYÜSZ-TE kártya újragondolása, felmerülő problémák megoldása a kártyarendszer teljes megújítása
 Monitoring folytatása: vendégelégedettségi felmérés készítése, kiértékelés, összehasonlítása korábbi
évek felméréseivel
Összegzés
Összességében elmondhatjuk, hogy jó szezont zártunk, fontos tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak. Az általunk
végezett marketingtevékenységből nem csak az egyesület tagjai profitáltak, hanem a város összes turisztikai
szolgáltatója, illetve hozzájárultunk a városmarketinghez építve ezzel Gyomaendrőd imázsát. Munkánkat a jövőben is hasonló odaadással és szakmaisággal fogjuk végezni.
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Jövőkép
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (röviden GYÜSZ-TE) célja: Gyomaendrőd turisztikai
desztinációjának pozicionálása nemzetközi és haza turisztikai piacon úgy, hogy szervezeti összefogás mellett az
önkormányzattal karöltve egy megalapozott újszerű marketingstratégiát kialakítva, erre a célra igényelhető állami
támogatások segítségével, konzekvens brand - építő lépéseket tartalmazó tervezet alapján a látogatók/vendégéjszakák számának növelése, és motivációjuk maximalizálása, ezzel elérendő, hogy városunk és
vidéke turisztikailag frekventált lehessen. A fenntartható turizmus kialakítása, megőrzése és fejlesztése Gyomaendrődön. A turizmus esetében a fenntarthatóság a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek okos
felhasználást, fejlesztését és egyben védelmét jelenti, minek következtében a turizmusban részt vevők érdekei,
elvárásai egyszerre teljesülnek, a gazdasági előnyökből egyszerre részesülnek. Fenntartja a kommunikációt az
önkormányzat, turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek, civilek és a lakosság között a fejlődés érdekében.
Megfelelő kompetenciát biztosít (anyagi forrásokat és szakembereket) a feladatok végrehajtásához, a közösségi
érdekeket előtérbe helyezve. Az egyesület működése révén összeadódnak a szellemi javak, mely a város turisztikai fejlődését irányzó anyagi javak megteremtését célozza. Helyi turizmusban érintett gazdasági szereplők
szakmai továbbképzése, oktatása. (Forrás: GYÜSZ-TE alapszabály)

Illeszkedés városmarketing tervhez, turisztikai koncepcióhoz, egyéb hosszú
távú tervekhez
A Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt turisztikai termékként kezeli az aktív-, egészség-, örökségturizmust,
melyeket szervezetünk és a helyi önkormányzat is kulcsfontosságúnak ítél meg. A hatályos Nemzeti Turisztikai
Koncepció elfogadás még várat magára. (2017 elejére ígérik)
Jelenleg Gyomaendrőd városnak érvényes turisztikai koncepciója nincs, így ebbe nem tudjuk beilleszteni ezt a
marketingtervet1.
A jelenleg érvényes Integrált Városfejlesztési Stratégia is fontosnak tartja a turizmus fejlesztését, bár irányvonalat
nem jelöl ki. Ezzel szemben Gyomaendrőd Város Gazdasági Programja (2015- 2020) már konkrét célokat fogalmaz meg a turizmus fejlesztését illetően, főként a Liget Fürdő fejlesztésére vonatkozóan. További fontos turisztikai cél a Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése, mely projekt finanszírozását a Területi Operatív Program (TOP)
keretében kerülni megvalósításra. (megj.: a pályázat beadásra került, reméljük sikerrel)
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójából (2015 -2020) szem előtt tartjuk a helyi hagyományok megőrzését és a közművelődés fontosságát. A városi közművelődési intézmények partnerként tekintünk minden
esetben.

1Megjegyzés:

Fontos lenne a helyi turisztikai koncepció és egy városmarketing stratégia létrehozása, hogy irányvonalat adjon az éves terveknek, kijelölje, mi tartozik turisztikai feladatkörébe és mi közművelődésbe.
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Helyzetelemzés
Gyomaendrőd, mint turisztikai termék
Természeti adottságok
Gyomaendrőd turisztikai szempontból rendkívüli adottságokkal rendelkezik, melyek kihasználása az évek során
egyre nőtt. A Hármas – Körös folyó és annak, a város területén található (Európában egyébként egyedinek számító) 16 kül- és belterületi holtága az egyik ilyen adottság. Ezek a vizek jelenleg alkalmasak horgászatra, vízi
sportokra (kajak, kenu, sárkányhajó), strandolásra, árterük, környékük pedig túrázásra, az élővilág megfigyelésére, valamint nagyban meghatározzák a város látképét, unikális hangulatot adva ezzel neki.
A város vizeinek fő turisztikai hasznosítása közül fontos kiemelni a horgászatot, mely március és október között
vonzza ide a turistákat.
A másik ilyen adottság a városunk alatt található termálvíz, melyet már 1960!-ban gyógyvízzé nyilvánítottak. A
feltörő víz, úgynevezett alkalihidrogénkarbonátos termálvíz, mely külsőleg alkalmas krónikus reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába, isiász ellen, gyógyító hatású a törések, zsugorodások, petefészek-gyulladás és idült
gyulladások esetében. Ivókúraként is alkalmazható krónikus nyálkahártyahurut, bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, gyomorfekély ellen. (Gyomorsavhiány vagy kevés gyomorsav esetén az ivókúra nem javasolt.) Erre az adottságra épül a város egyik leglényegesebb turisztikai attrakciója
a Liget Gyógyfürdő és kemping.2

Kulturális kincseink (épített környezet)
A város legfontosabb turisztikai attrakciói3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2A
3

Liget Gyógyfürdő és Kemping
Erzsébet Ligeti Lombkorona sétány és kilátó
Kner Nyomdaipari Múzeum
Szent Antal kenyérsütő ház
Vidovszky Béla Városi Képtár
Körös Látogatóközpont / Aranka Babamúzeum
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Bárka Látogatóközpont
Templomok

fentieket miden Gyomaendrődöt bemutató PR és egyéb anyagban érdemes kihangsúlyozni.

a teljesség igénye nélkül
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SWOT elemzés
-

-

-

-

Gyomaendrőd, mint turisztika termék
Erősségek
Gyengeségek
Vasúttal könnyen megközelíthető (közvetlen a
- Nagymértékű szezonalitás
Budapestről, Aradról, Temesvárról, Bukarestből)
- Stabil, kiépített vendégkör hiánya
TDM szervezet és turisztikai információs iroda
- Komplex turisztikai csomagok hiánya
(Tourinform) található a településen
- Hotelférőhelyek száma alacsony (magasabb minőGazdag természeti örökség és arra épülő turisztiségű szálláshelyek hiányoznak)
kai termékek megléte
- Kevés a jól képzett, idegen nyelveket beszélő
Hármas-Körös folyó és holtágai, melyek kiváló
munkaerő
horgászvizek
- Alacsony a külföldi vendégek száma
Történelmi és vallási örökség
- Belső kommunikáció gyenge,
Termálvíz kincs, ami minősített gyógyvíz
- Nincs városi marketing stratégia
Országban egyedülálló nyomdaipari gyűjtemény
- Idegenforgalmi koncepció lejárt (2007-2013)
Kiépített elsődleges turisztikai szuprastruktúra pl.: - Őszi szezonhosszabbító (nagy) rendezvény nincs
vendéglátóhelyek, éttermek magas száma,
(szeptember, október)
apartmanok, üdülők magas száma
Országos, regionális ismeretségű rendezvények
pl.: Nemzetközi Sajt és Túró Fesztivál, Nemzetközi VW Bogártalálkozó
Jó ár/érték arány
Vendégszeretet
Lehetőségek
Veszélyek
A turisták száma világviszonylatban növekszik
- Nehezen közelíthető meg közúton, nincs a megyéEurópai Unión belüli mobilitás
be vezető autópálya
Belföldi turizmus egyre népszerűbb
- Versenyhelyzet a térségben, hasonló profillal renEurópai Uniós támogatások lehívása
delkező városok pl.: Gyula, Szarvas
Egységes városi marketing kialakítása
- Alulfinanszírozottság, forráshiány
GYÜSZ-TE kártyarendszer megújítása, kiterjesz- Nincs egységes marketingstratégiája a városnak,
tése az Önkormányzati intézményre is
összhang hiánya a szolgáltatók között
Szorosabb együttműködés a szolgáltatók között
- Fekete és szürkegazdaság további erősödése
Testvérvárosi kapcsolatok kiaknázása
- Liget Fürdő fejlesztésének elmaradása forráshiány
miatt
- Térségi TDM szervezet hiánya az egész régiót
hátrányosan érinti

Gyomaendrőd rengeteg turisztikai attrakcióval, természeti kinccsel rendelkezik, melyek a turizmusban nagyon jól
kiaknázhatóak. Olyan egyedülálló, máshol nem tapasztalható élményekkel gazdagodhatnak az ide érkezők, mint
kevés másik helyen a régióba. A helyi turizmus azonban nagymértékben függ a szezonalitástól, melynek csökkentése kiemelt feladatunk. Az egész országot érintő problémák, mint az alulfinanszírozottság, források hiánya,
jól képzett munkaerő hiánya, a desztinációt is érinti. A komplex turisztikai csomagok összeállításával kiépíthető
lenne egy stabil vendégkör, erre törekvések az évek során folyamatosan vannak/voltak, de ennek látható eredménye egyelőre várat magára. A csomagok kialakításának nehézsége a Gyomaendrődi piac nagy megosztottságának köszönhető. Rengeteg kis szolgáltató található, melyek érdekeinek egyeztetése embert próbáló feladat.
Fontos lenne az együttműködés jegyében a város idegenforgalmi koncepciójának megújítása. Fontos lehetőség
az EU-s pályázati pénzek lehívása, a fenntarthatóság elvének figyelembevételével. A Liget Fürdő fejlesztéseinek
elmaradás a legnagyobb veszély, ami a város turizmusát fenyegeti. A Fürdő fontos központja a turizmusnak,
mely ha hanyatlásnak indul, a turisták elpártolásához fog vezetni.

Gyomaendrőd a statisztikák tükrében
A turizmus egy virtuális ágazat, azaz önállóan nem mérhető iparág. Mélyebb statisztikai elemzéseket csak a
szálláshelyszektorban tudunk készíteni, hiszen itt áll rendelkezésre a legtöbb adat (vendég száma, költése, ven-
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dégéjszakák száma). Fontos kiemelni, hogy ezek a statisztikák Gyomaendrődön turisták által elköltött teljes öszszegeket nem képesek mérni, valamint a nem a városban megszálló vendégek költését sem tükrözi.
Saját magunk által készített vendégelégedettségi kérdőív segítségével képet kapunk a városban tartózkodó turisták véleményéről, valamint földrajzi és demográfiai adataikról. Ezek fontos adatok egy célzott marketingkampányhoz, segítségükkel költséghatékonnyá tehetők a megjelenések.

Vendégek és vendégéjszakák száma (KSH)
A kereskedelmi szálláshelyek tekintetében (1. tábla) az adatok alapján elmondható, hogy mind a vendégek számában mind a vendégéjszakák számában folyamatos emelkedés volt megfigyelhető az elmúlt 4,5 évben. A 2012es év a GYÜSZ-TE TDM szervezetként való működésének kezdete, így ezt az évet vettük alapul. Az országos,
régiós és megyei szintű fejlődés ütemét jól követte a Gyomaendrőd turizmusának bővülése. A kétszámjegyű
növekedések azt mutatják, hogy a város még közel sem érte el növekedésének korlátját. Ezt a későbbiekben
elemzett kapacitás-kihasználtsági adatok is meg fogják erősíteni.
Az átlagos tartózkodási idő folyamatos csökkenése a vendégéjszakák és vendégek számának növekedése mellett azt mutatja, hogy vendégek inkább rövidebb ideig tartózkodnak egy helyen, divatosak lettek az hosszú hétvégézések. 2013-ban a vendégszám 24,8 %-os növekedése mellett a vendégéjszakák száma szinte alig emelkedett (0,6%), így az ÁTI 3,7 napról 3,0 napra csökkent, mely érték azóta stagnál.
1. tábla: Kereskedelmi szálláshelyek4 vendégforgalma 2012 – 2016 július között
Terület
Vendégek száma
Vendégéjszakák
Átlagos tartózko(fejlődés üteme bászáma
dási idő (ÁTI)
Időszak
zis: előző év)
(fejlődés üteme
bázis: előző év)
Magyarország
8 385 169
21 805 200
2,6
Dél – Alföld
489 497
1 237 809
2,5
2012. év
Békés –megye
151 841
470 794
3,1
Gyomaendrőd
4 285
15 712
3,7
Magyarország
8 885 053(+ 5,9%)
22 968 472 (+5,3 %) 2,6
Dél – Alföld
517 121 (+5,6 %)
1 292 774 (+4,4 %)
2,5
2013. év
Békés –megye
170 214 (+12,1 %)
519 577 (+10,4 %)
3,1
Gyomaendrőd
5 348 (+24,8 %)
15 810 (+0,6 %)
3,0
Magyarország
9 639 865(+8,5 %)
24 433 676 (+6,4 %) 2,5
Dél – Alföld
610 481 (+18%)
1 484 516 (+14,8 %) 2,4
2014. év
Békés –megye
212 423 (+24,8 %)
620 782 (+19,5 %)
2,9
Gyomaendrőd
6 737 (+25,9 %)
19 273 (21,9 %)
2,9
Magyarország
10 402 901(+7,9%)
25 887 893 (+5,9 %) 2,5
Dél – Alföld
690 005 (+13,0 %)
1 609 460 (+8,4 %)
2,3
2015. év
Békés –megye
230 382 (+8,4 %)
622 276 (+0,4 %)
2,7
Gyomaendrőd
7 022 (+4,2 %)
20 865 (+8,2 %)
3,0
Magyarország
6 150 479
15 249 008
Dél – Alföld
406 214
951 345
2016. év
jan- júl
Békés –megye
136 697
360 652
Gyomaendrőd
4 651
12 142
Adatok forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, táblázat saját szerkesztés

Kereskedelmi szálláshely (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján): szálloda (szálloda étteremmel), gyógyszálloda,
wellness szálloda, garniszálloda (szálloda étterem nélkül), apartman szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló,
ifjúsági szálló
4
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2. tábla:Üzleti célú egyéb (korábban magán-) szálláshelyek vendégforgalma 2012 – 2015 között
Időszak
Terület
Vendégek száma
Vendégéjszakák
Átlagos tartóz(fejlődés üteme bázis: száma
kodási idő
előző év)
(fejlődés üteme bázis:
előző év)
Magyarország
953 902
3 368 460
3,5
Dél – Alföld
70 065
197 484
2,8
2012. év
Békés –megye
26 446
85 999
3,3
Gyomaendrőd
2 365
8 365
3,5
Magyarország
1 062 779 (+11,4%)
3 671 572 (+9,0 %)
3,5
Dél – Alföld
80 416 (+14,8%)
222 218 (+12,5 %)
2,8
2013. év
Békés –megye
27 325 (+3,3 %)
88 264 (+2,6 %)
3,2
Gyomaendrőd
2 108 (- 10,9 %)
8 211 (-1,8 %)
3,9
Magyarország
1 363 563 (+28,3 %)
4 478 706 (+22,0 %)
3,3
Dél – Alföld
110 862 (+37,9 %)
300 431 (+35,2 %)
2,7
2014. év
Békés –megye
41 271 (+51,0 %)
131 022 (+48,4 %)
3,2
Gyomaendrőd
3 386 (+60,6 %)
12 472 (+51,9 %)
3,7
Magyarország
1 661 262 (+21,8 %)
5 361 501 (+19,7 %)
3,2
Dél – Alföld
122 550 (+10,5 %)
372 011 (+23,8 %)
3,0
2015. év
Békés –megye
41 254 (-0,04 %)
153 072 (+16,4 %)
3,7
Gyomaendrőd
3 677 (+8,6 %)
13 610 (9,1 %)
3,7
Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, táblázat saját szerkesztés
A KSH adatai alapján elmondható (2. tábla), hogy Gyomaendrődön az üzleti célú magánszálláshelyeken 2013.
évi csökkenés után 2014-ben egy nagyon intenzív növekedés vette kezdetét. A rekordnak számító növekedés
valószínűleg nem csak a magasabb számú érkezésnek, hanem a gazdaság „fehéredésének” is volt a következménye. Ezt növekedést sikerült 2015-ben újabb kb. 9 %-kal (vendégek és vendégéjszakák számában is) megfejelni. Az átlagos tartózkodási idő 3,7 nap (2015), ami magasabb érték, mint kereskedelmi szálláshelyek esetében.

Bevételek és kapacitás (KSH)
Üzleti célú egyéb (korábban magán) szálláshelyek kapacitása a következőképpen alakult a 2015. évben. A
városban a KSH adatai alapján összesen 86 fő vendéglátó rendelkezett, összesen 228 db kiadó szobája volt
543 db férőhellyel. Ez az előző évhez képest a vendéglátók számában 8,8 %-os, a szobák számában 25,2 %-os,
a férőhelyek számában pedig 22,9%-os emelkedést jelent. A kihasználtságról nincsenek KSH által publikált adatok, de meglévő adatokat alapul véve ez az arány olyan 6,9 %5 lehetett a tavalyi évben. Ebből az adatból is látszik a nagyon erős szezonalitás, de itt mindenképpen figyelembe kell venni a szürkegazdaságot is.
Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása a legfrissebb (2016 július)6 KSH adatok alapján: összesen 14 db egység rendelkezik összesen 162 db kiadható szobával és 1291 db férőhellyel, ebből mindössze 264 db férőhely
található szálloda típusú7 egységben. Ez a 12 hónappal, korábbi adatokkal szinte teljesen megegyezik. Az éves
kihasználtsági adatok tavalyi évben 2,6 %-os csökkenést mutattak, ami alapján a 2014-es 7,5%os emelkedés
után annyit tesz, hogy a szálláshelyek nem tudták folytatni a nagymértékű emelkedést. Az adatok részletesen a
lenti diagramban olvashatóak.
Fontos megjegyezni, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken található kapacitás csak kisebb része található szálloda típusú egységben, összesen 102 szoba és 264 db férőhely (KSH 2016. július). Gyomaendrőd helyzete így
különlegesnek mondható, hiszen itt a legtöbb szálláshelynél a helyi emberek vendégszeretét élvezhetik az idelátogató turisták. Adatgyűjtés szempontjából azonban hátrányos mivel a KSH nem publikál adatokat havi bontásSzámítás alapja: összes kiadható férőhely és vendégéjszakák száma – KSH 2015. évi adatok alapján
A magánszálláshelyek évente, a kereskedelmi szálláshelyek pedig havonta jelentenek a KSH felé, ebből adódik, hogy az
utóbbiak méréséből naprakészebb adatok állnak rendelkezésünkre.
7 szálloda vagy panzió
5
6

7

ban az üzleti típusú magánszálláshelyekről. Miden szempontból megnő a helyi összefogás jelentősége, a rengeteg kisebb szolgáltató összefogása nagy és fontos feladat. A TDM szervezet feladata itt tehát kiemelkedő fontosságú, melyben fontos partnerünk a helyi Önkormányzat.
1 diagram:
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Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
Bevételek kereskedelmi szálláshelyeken
A KSH bevételi adatokat csak a kereskedelmi szálláshelyekről publikál, így a városban jelentős hányadot jelentő
üzleti célú egyéb szálláshelyek bevételeinek elemzési adataira nem tudunk hagyatkozni.
Kereskedelmi szálláshelyek Gyomaendrőd területén 2015. évi adati alapján a REVPAR (1 szoba 1 működési
napjára jutó szállásdíj) mutató 1 634 Ft volt, ami Békés megye (3 307 Ft) és a Dél-Alföldi régió (3 765 Ft) is alacsonyak számít. A kereslet ingadozásának (szezonalitás) és a piaci helyzetnek köszönhető.
Az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj tekintetében (3 547 Ft) is alacsonyabbak az értékek, mint a megyében (4 462 Ft) vagy a régióban (5 761 Ft).
A kereskedelmi szálláshelye bevétele 2015-ben a Dél Alföldi régióban 9 271 877 e Ft volt, melynek 29,9 %-a
(2 776 326 e Ft) Békés megyében realizálódott. Gyomaendrőd, a maga 74 014 e Ft-os bevételével, a megyében
realizálódó bevételek 2,6%-át produkálta. (2. diagram)

8

2. diagram: Békés megyei kereskedelmi szálláshelyek bruttó
bevételeinek megoszlása (%) 2015. évben
0,9 0,1 4,1

2,7
5,0

11,1
52,4

12,3
11,5

Gyula

Békéscsaba

Orosháza

Szarvas

Füzesgyarmat

Gyomaendrőd

Mezőberény

Dévaványa

Más települések

Adatok forrás: KSH
A kereskedelmi szálláshelyek első hét havi bevétele 43 140 000 Ft volt, ami a tavalyi év hasonló időszakához
viszonyítva (37 946 000 Ft) 13,6 %-os emelkedést jelent a bruttó szállásdíj bevételekben. (KSH)

Idegenforgalmi adó bevételek
3. tábla: Vendégéjszakák és IFA bevételek alakulása Gyomaendrődön (2015-2016)
Hónap

2015. év
Vendégéjszaka (éj)

2016. év
IFA (ft)

mentes

köteles

összesen

Január

116

292

408

Február

307

391

Március

307

Április

bevallott

Vendégéjszaka (éj)

IFA (ft)

mentes

köteles

összesen

bevallott

102 200

173

332

505

116200

698

136 850

140

486

626

170100

677

984

236 950

459

529

988

185150

253

702

955

245 700

282

548

830

191800

Május

851

1502

2353

525 700

1508

1019

2527

356650

Június

1625

1974

3599

690 900

2590

1656

4246

579600

Július

4261

5576

9837

1 951 600

4471

3885

8356

1359750

Augusztus

3 496

6 109

9 605

2 138 150

2348

5212

7560

1824200

Szeptember

687

1 152

1 839

403 200

Október

235

739

974

258 650

November

196

529

725

185 150

December

224

623

847

218 050

Összesen

12 558

20 266

32 824

7 093 100

11 971

13 667

25 638

4 783 450

Adatok forrás: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adóosztálya, táblázat saját szerkesztés
Az idegenforgalmi adóbevételek (röviden és a továbbiakban IFA) 2016. év első hét hónapjában összességében
hasonlóan alakultak, mint az előző év hasonló időszakában. Az IFA bevételeknél láthatjuk, hogy június – július
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hónapokban mindkét évben az IFA -mentes8 éjszakák száma elérte, vagy akár meg is haladta az IFA-köteles
éjszakák számát. Ez az adat is jól mutatja az ifjúsági turizmus jelentőségét a desztinációban.
Szürke és feketegazdaság: A városi adóosztály és a KSH vendégéjszaka adatait (2015. év) eltérést tapasztalhatunk, előbbi 32 824 vendégéjszakát, míg utóbbi 34 475 vendégéjszakát mért, így a különbség a két
adat között 4,8 % százalék.9

Vendégelégedettségi felmérés
A felmérést idény nyáron végeztük a Liget Fürdőben és környékén. A válaszadók száma 156 fő volt ebből 154
volt értékelhető. A legfontosabb adatokat, melyek leginkább relevánsak marketingterv készítésekor most a terjedelmi korlátok miatt vázlatpontokban ismertetjük:
 Küldő területek: a legtöbb válaszadó idén is az Alföldről (45%), azon belül is a környező megyékből érkezett, ezt követi a Közép-Magyarország, főleg Budapest (33%), majd Dunántúl 18%.
 Kivel érkeztek? A megkérdezettek több, mint fele (56%) családdal, negyedük (24%) barátokkal, tizedük
(11%) pedig házastárssal, élettárssal érkezett. Elenyésző (5% - 4%) volt az egyedül illetve munkatársakkal érkezők száma.
 Mivel érkeztek? A legtöbben (72 %) személygépkocsival, ezt a vonat (17%), majd a busz követte (7%).
Azt itt tartózkodás alatt azonban „csak” 41 % használta a gépkocsiját, majdnem ugyanennyien (39%)
gyalog közlekedtek. Kerékpárt 17% használt. A helyi buszjárat igénybe vétele nagyon alacsony volt
(3%).
 Látogatások száma és hossza: A látogatók egy ötöde (19 %) volt az aki először járt a településen, a
többiek legalább másodszorra (81%) voltak itt. A látogatás hosszát illetően: ötödük jött egy napra, 2-3
napra 17%, 4-5 napra 31 %; 6 napnál hosszabb időre pedig 32 %!
 Honnan hallottak rólunk? Az ismerősöktől, barátoktól lehetőséget jelölték meg a legtöbben (58%), ezt
követte az internet (26%) és a tévé és rádió (14%-13%)
 Legnépszerűbb programok: Rendezvény közül a Bogártalálkozó, programajánlatok közül pedig a Liget
Fürdőt említik a legtöbbször.
 Költés: A válaszadók majdnem fele (47%) kevesebbet költ 50 000 Ft-nál fejenként egy nyaralás során,
majdnem ugyanennyien (41%) 50 000 és 100 000 Ft között költenek, 12% pedig 100 000 Ft felett költ
saját bevallása alapján.
 A legtöbben (91%) ajánlanák Gyomaendrődöt másoknak és szívesen visszatérnének (93%).

Turisztikai szempontból releváns rendezvények
A város életében kiemelt szerepet kapnak a rendezvények, melyek közül az alábbi táblázatban kiemeltük a turisztikailag is jelentőseket:

Rendezvény
Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál
VW Bogártalálkozó
Gyomaendrődiek Világtalálkozója
Halfőző Verseny
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny

Időpont (2017-ben)
Április 29-30 –május 1
Augusztus 3-6
Augusztus 18-20
Augusztus 19.
November 25.
Forrás: 2017. rendezvénynaptár tervezete

IFA fizetés alól mentesül 18 év alatti állampolgár (további mentességet a 1990. évi C. törvény 31§ szabályozza)
Az egyesület javaslat, hogy az Önkormányzat adóosztálya vizsgálja felül a kereskedelmi szálláshelyek IFA bevallásait a KSH adatokhoz képest.. Turisztikai pályázatoknál is hátrány a KSH adatokhoz képest kevesebb IFA befizetés a bevételkiesés mellett.
8

9Megjegyezés.:
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Ezeket a rendezvények (+ további kisebbeket) az Önkormányzat is kiemeltként kezel, a VW Bogártalálkozó kivételével mindegyik szervezésére van ráhatása. Ezekre, a rendezvényekre a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet is a
városi turizmus kiemelkedően fontos pilléreként tekint. Segítségükkel a szezon meghosszítható, így például az
már a hagyományosan május 1-én megrendezésre kerülő Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivállal elkezdődik a
turisztikai szezon. A naptárba beilleszthető lenne még egy szeptemberi nagyrendezvény, mely kitöltené az időbeli
űrt a Halfőző Verseny és Disznótoros és Böllérpálinka Verseny között, ezzel megnyújtva a szezont.
A GYÜSZ-TE fontosnak tartja, hogy fent említett rendezvények marketingkommunikációjából kivegye a részét,
hiszen ezek a rendezvények sikeressége mindenki érdeke, illetve város turisztikai márkázásának is fontos része.
Weboldalunkon, facebook oldalunkon megjelentettjük a rendezvényeket, valamint a Tourinform hálózat segítségével országosan hírét adjuk. Igény és a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása esetén, pedig egy
komolyabb országos marketingkampánnyal is segítenénk a rendezvényt. Ezt opcionális lehetőségként beterveztük az jelen marketingterv költségtáblázatába.

2017. évi célok












Vendégéjszakák és vendégérkezések számának növelése, ez által IFA bevételek növelése.
Turistaköltések növelése
Garantált programok számának növelése, meglévők minőségének emelése (törekvés az élményközpontúságra, interaktivitásra)
Gyomaendrőd, mint turisztikai márka kiépítésének folytatása, erősítése
Marketing tevékenység összehangolása a város intézményei és az egyesület között a költséghatékonyág jegyében
Gyomaendrőd marketing kommunikációjának egységesítése, egységes arculat használása. Ezáltal
a városmárkázás folyatatása.
Helyi együttműködések erősítése, legfőképpen a helyi önkormányzattal és intézményeivel
Ösztönzés a helyi TDM erősítésére
Kapcsolati tőke bővítése
Hozzájárulás egy pozitív városimázsához kialakításához, erősítéshez, ezzel támogatva a vállalkozó kedv növekedését, illetve befektetők vonzását
Városi turisztikai koncepció elkészítésének szorgalmazása

Célcsoportok és célpiac meghatározása
Az alábbi csoportosítás a fenti adatok elemzéséből és az összegyűjtött tapasztalatokból született meg.

Célcsoportok:
Utazási szokások alapján





családdal érkezők
szervezett csoportok
legalább 4 éjszakát
személygépkocsival és vonattal érkezők

Utazási motiváció alapján:







Gyógyulni vágyók
Klasszikus vízparti üdülés (cél: kikapcsolódás, pihenés)
Vízi turizmust keresők (kajak, kenu, sárkányhajó)
Horgászok
Kerékpáros turisták
Csoportos kirándulások/táborok (osztálykirándulások, sport és edzőtáborok)
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Speciális célcsoportok:
o Horgászok
o Vallásturizmus

Korosztály szerint:




12-18 évesek  osztályok
25-45 évesek gyermekes családok
50 év felett gyógyulni vágyók

Célpiacok
Belföldi célpiacok:





Budapest és Pest megye
Környező megyék: Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye
Békés megye
Nagyvárosok, mint Szeged, Szolnok, Debrecen, Pécs, Tatabánya

Külföldi célpiacok:
1. Románia (legvonzóbb számukra a Liget Fürdő)

Marketing Mix alkalmazása10
Termékpolitika (Product)
Gyomaendrődi TDM szervezet célja, a gyomaendrődi desztináció turisztikai szolgáltatásainak komplex termékké
alakítása, mely folyamat már kezdetét vette, de még hosszú út áll előttünk. Gyomaendrődön jelenleg kiemelt
turisztikai termékként kezeljük az aktív-, öko-, gyógy-, vízparti és szeniorturizmust. A szolgáltatások kialakításánál
fontos szerepet játszik az igények felmérése, a városba érkező turisták megismerése.
Gyomaendrőd, mint turisztikai termék központjában az egyedi élmény áll, melyet a természet adta lehetőségek
valamint az épített látnivalók biztosítanak.
Árpolitika (Price)
Az árak kialakítása a turisztikai szolgáltatóknál (szállás, vendéglátás, attrakciók) történik. Fontos törekedni a
minél magasabb profit az ár/érték arány kialakítására a minőség megtartása mellett, hiszen ez a desztináció
egyik erőssége.
Értékesítési és csatorna politika (Place)
Kiemelt értékesítési csatornánk: www.gyomaendre.hu és a hozzá tartozó
https://www.facebook.com/Gyoma.Endre/ facebook oldal.
Az további értékesítés csatornák meghatározását az elvégezett saját kutatásainkra és tapasztalatainkra hagyatkozunk. Az csatornák keresésénél mindig szem előtt tarjuk a következetességet és az ésszerűséget.
Fontos része értékesítési politikánknak egy visszatérő vendégekből álló, erős bázis létrehozása, hiszen ahogy
szakmai körökben mondják „ötször annyiba kerül egy új vendég megszerzése, mint egy régi megtartása”.
Reklámpolitika (Promotion)
Reklámoknál a legfontosabb a következetesség. Mindig (mindenkinek) szükséges és ajánlott használni a
desztináció kialakított arculatát. Marketingüzenet („Gyomaendrőd : a Körösök ölelése”) célja, hogy felhívja a figyelmet a már korábbiakban is kiemelt természeti adatságokra. Az egységes megjelenés pedig a turis10A

következő felsorolás egy lényegtörő, rövid elemzés a marketing mix alkalmazásáról. Hosszabb kifejtése egy hosszabbtávú tervdokumentáció rész kell, hogy legyen.
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ta/fogyasztó számára könnyebb beazonosíthatóságot segíti elő. A reklámok során cél, hogy a turista úgy érezze
nem csak egy szolgáltatást vásárol, hanem egy élményt.
Szolgáltatásmarketing kiegészítő elemei:
Emberi tényezők (People)
A turizmusban érintetteknek magukénak kell érezni a fentiekben felsorolt marketing elveket és politikákat.
A helyi lakosság pozitív hozzáállása a turizmushoz, ezáltal a vendégszeretettük elengedhetetlen tényező. Korábbi kutatások kimutatták, a városban élők pozitívan állnak a dologhoz.
A belső marketing során tehát ezekre a tényezőkre kell építeni.
Folyamat (Process)
A turisztikai szolgáltatásaink fontos része a minőség, melyben meghatározó tényező a kiszolgálás minősége.
Fontos, a folyamatok során a standard-ek kialakítása és betartása.
Fizikai megjelenés (Physical evidence)
A szolgáltatás környezetének kialakítása – vendégbarát környezet kialakítása.

Marketingkommunikáció eszközei, kampányok
Állandó marketing eszközeink, melyek minden kampány során kötelező használni






Szlogen („Gyomaendrőd: a Körösök ölelése”)
Honlap (www.gyomaendre.hu)
Facebook (www.facebook.com/gyomaendre )
Logó
Arculati kézikönyvben leírt színek, és betűtípusok betartása

A fent említett marketingkommunikációs eszközöket minden megjelenés alkalmával kötelező használni. Gyomaendrőd, mint turisztikai márka erősítése szempontjából fontos. A városmárka kiépítésének lényege, hogy a fogyasztók egy-egy képről, szlogenről rögtön a városra asszociáljanak, mindezt persze pozitív imázs megtartásával. Legyen a városnak egy marketing üzenete11, amely pozitív érzéseket táplál az ide érkezőkbe. A jelenlegi
szlogenünk („Gyomaendrőd: a Körösök ölelése”) az eddigi tapasztalatok alapján eléri ezeket, így ennek terjesztése megjelenítése mindenképpen folytatandó.
Honlapunk és IT rendszerünk megújulása a beadott TDM pályázat függvénye.
Marketingkommunikációs feladatok az év során:
1. Szezon előkészítése, folyamatos feladatok
2. Potencionális turisták megszólítás, marketingkampányok
a. Az év egy-egy időszakához, egy-egy kampányt társítanánk
3. Már a városban tartózkodó turisták megszólítása
4. Rendezvények marketingkommunikációs támogatása
5. Helyi lakosság, szolgáltatók folyamatos tájékoztatása a turizmusról

11jó

gyakorlat: Gyula a történelmi fürdőváros szlogenről rögtön eszünkbe jut a Gyulai két fő attrakciója a Várfürdő és a Vár
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Szezon előkészítéshez kapcsolódó illetve folyamatos feladatok:
/A sorrend nem fontossági sorrend. Készítésekor törekedtünk a teljességre, de annak igénye nélkül készült/

1. Imázs kiadvány készítése
A jelenlegi kiadványunk a szezon során szinte teljesen elfogyott. Az új kiadványba szükséges beépíteni a „Lélekkel a Körösök mentén” című projektben létrehozott új turisztikai attrakciókat, valamint a képanyagot is szükséges
aktualizálni. A kiadványnak továbbra is igazodnia kell a kialakított városi imázshoz. Figyelemfelkeltőnek kell lennie, hogy a kiállításokon is vonzza a tekinteteket. Tervezett példányszám: 5000 db
2. Horgászkiadvány készítése
Hiánypótló lenne egy olyan horgászkiadvány elkészítése, mely minden fontos tudnivalót tartalmaz a környékbeli
horgászatról. pl. szükséges engedélyek, horgászboltok, fogható fajok. A kiadványt kb. 20 oldalasra tervezzük és
először 2000 db szeretnénk készíteni belőle.
3. www.gyomaendre.hu és a https://www.facebook.com/Gyoma.Endre/ Facebook oldal szerkesztése
A honlapunk megjelenése nyertes TDM pályázat (GINOP 1.3.4-15) esetén teljesen megújulhat, reményeink szerint ez minél hamarabb be fog következni. Megújulással egy új, letisztultabb holnapfelületet kapunk majd, amely
kompatibilis lesz több mobil alkalmazással.
4. Kiállításokon illetve szakmai rendezvényeken való részvétel
A kiállításokon Gyomaendrőd imázsát erősíteni tudjuk, valamint a szakmai eszmecserére is van lehetőség. A
Magyar Turisztikai Ügynökség segítségével részt tudunk venni kiállítóként a régió nagyobb rendezvényein pl:
Hungaricum Fesztivál Szeged, Hírös Hét Kecskemét, Bajai Halfőző…stb
Kiemelt szakmai rendezvények: Utazás Kiállítás, TDM konferencia (tavaszi, téli), Tourinform találkozó (tavaszi,
őszi)
5. Városi rendezvényeinek hirdetése, plakátok készítése
A város és intézményei által szervezett rendezvények generálják a turizmust, turisztikai költéseket, így az
együttműködés jegyében fontos támogatnunk ezeket az eseményeket. Egyesületünk leginkább rendezvények
hirdetésében (marketingkommunikációban) a szervezés segítésében (pl Tourinform kitelepüléssel) tud segíteni.
6. GYÜSZ-TE kártyarendszer felülvizsgálata
A turisztikai kártyarendszerek más desztinációkban is hasznosnak bizonyultak, többnyire a mérleg nyelve pozitív
irányba leng ki. Gyomaendrődön a GYÜSZ-TE kártya képviseli a turisztikai kártyát a desztinációban. Vendégelégedettségi felmérésünkből kiderült, hogy a válaszadók (össz: 154 fő) több mint 90 %-a nem is hallott a kártyáról.
Működése így nem mondható sikeresnek, szükséges azt felülvizsgálni, újratervezni. Erről konkrét javaslatot fogunk kidolgozni az év végéig.
A turisztikai kártya nemcsak arra szolgálhatnak, hogy kedvezményeket nyújtsunk az ide érkezőknek, hanem
segítségével a monitoring is megkönnyíthető. A turisták költése, érdeklődése is nyomon követhető ezen a módon, így érdemes nemcsak a turisztikai egyesület tagjait bevonni, hanem a csatlakozni nem kívánó, de érdekelt
szolgáltatókat is. ( pl. helyi boltosok, szolgáltatók, éttermek).
7. Tourinform feladatok ellátása
Látványos eredménnyel nem rendelkező tevékenység, de mégis az egyik legfontosabb. A turisták segítésén túl,
folyamatosan segítjük a Magyar Turisztikai Ügynökség munkáját is. A Nemzeti Turisztikai Adatbázis (röviden:
NETA) feltöltésével az iroda adatgyűjtő területe12 felkerüljön az www.itthon.hu13 turisztikai honlapra és ezzel a

12
13

Tourinform Gyomaendrőd adatgyűjtő területe: Gyomaendrőd, Mezőberény, Hunya, Köröstarcsa, Csárdaszállás
Magyarország hivatalos turisztikai honlapja - MTÜ által működtetett
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magyarországi turizmus térképére. Folyamatos vendégelégedettségi felmérést végzünk, hogy képet kapjunk az
turisták véleményéről.
8. Rendezvényszervezés – IX Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny
Egyesületünk hagyományos rendezvényét 2017-ben is szeretnénk megrendezni. Cél továbbra is a disznótoros
hagyományok újraélesztése. A rendezvény szervezésében továbbra is támogató partnerként tekintünk a Gyomaendrőd Város Önkormányzatára.
9. Online marketing feladatok
TDM pályázatunkban (GINOP 1.3.4-15), melynek megvalósítása valószínűleg a jövő évre fog esni, nagyobb
értékben lesz lehetőségünk online marketing eszközöket használni. A pályázatba beterveztünk kereső optimalizálást, Adwords kampányt és facebook kampányokat is, összesen 2 160 e Ft értékben. Továbbá a honlapunk
teljes IT rendszerének megújítása és mobilalkalmazások létre hozását is tervezzük.
10. Kiadványok aktualizálása
Meglévő kiadványainkat időszerű és szükséges lenne átnézni. A tematikus szórólapjainkat aktualizálás után
újranyomtatnánk, valamint kiegészítenénk egy új, hiánypótló darabbal, ami az új turisztikai létesítményeket mutatná be (Körös és Bárka Látogatóközpontok, Erzsébet ligeti Kilátó és Szent Antal Kenyérsütő Ház). Ezek leginkább a már a településen lévő turisták kényelmét szolgálja.
11. Egyéb, előre nem látható feladatok

Potenciális turisták megszólítása (cselekvési terv)
Téli kampány:
Tervezett időszak: 2016. december 1. – 2017. február 28
Célcsoportok: idősek, iskolai közösségek
Kampány kulcsszavai: osztálykirándulás, gyógyulás,
Kapcsolódó rendezvények: Kapcsolódó szolgáltatók: szállásadók, Liget Fürdő, KFKK, Szent Antal népház
Marketing üzenetek (pl)
o „Gyógyuljon szinte ingyen Gyomaendrődön
o „Tanulj szórakozva Gyomaendrődön”
 Marketingkommunikációs eszközök és csatornák:
o Vidékjáró: kirándul az osztály 2017 magazinban való megjelenés PR cikkel
o Osztálykirándulás kiajánló készítése, kiküldése iskoláknak (folyamatosan)
o Nyugdíjasoknak szóló kiajánló készítése, elküldése nyugdíjas klubok, közösségek számára (folyamatosan)
o Tájékoztató anyagok kihelyezése a www.gyomaendre.hu és a www.gyomaendrod.hu oldalakra
is.
o Folyamatos Facebook kampány, képekkel, videókkal, nyereményjátékkal
o Szakmai tanulmányút szervezése pedagógusoknak
o Éves rendezvénynaptár elkészítése (előkészítés decemberben!) és terjesztése (online és offline)







A téli időszak kampányában két célcsoportot szeretnénk megszólítani. Először is az idős illetve gyógyulni vágyókat. Nekik első sorban a Liget Fürdő szolgáltatásait ajánlanánk, párosítva a szállásszolgáltatók ajánlataival. Főleg
offline médiában szeretnénk őket megszólítani.
A másik célcsoport az osztálykirándulást tervező közösségek. Itt elsősorban a pedagógusokat szeretnénk megszólítani. Gyomaendrőd a csoportoknak rengeteg látnivalóval szolgál, melyek árban is a megfizethető kategóriába tartoznak. Országos szinten a Vidékjáró Kirándul az Osztály című lapban való megjelenéssel érnénk el
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potencionális célcsoportot, valamint saját online felületeink alkalmazásával, ill. e-mailben keresnénk meg az iskolákat. Kiajánló készítésénél kihangsúlyozandó, hogy a város rengeteg programlehetőséget kínál elérhető áron,
mindezt egy mintának szolgáló idő és költségtervvel.
Az évközi egyeztetések eredményét kihasználva éves rendezvénynaptárt szeretnénk készíteni, melyet online és
offline módon is terjesztenénk. Online: feltöltjük a rendezvénynaptárt a weboldalunkra, facebook oldalon mindegyik rendezvénynek létre hozunk egy hivatalos eseményt, az eseményeket feltöltjük a NETA rendszerbe, rendezvényekre
specializálódott
oldalakon
hirdetéseket
kiemeléseket
helyezünk
el
(pl.
www.fesztiválkalauz.huwww.programturizmus.hu )
Tavaszi kampány:
Tervezett időszak: március 1 – május 20.
Célcsoport: idősek, horgászok
Kampány kulcsszavai: kivirulás, tavasz, sajt, túró, kirándulás,
Kapcsolódó rendezvények: Húsvét, Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál,
Kapcsolódó szolgáltatók: szállásadók, Liget Fürdő, KFKK, Szent Antal népház
Marketing üzenetek (Pl.)
o „Horgászélmény = Gyomaendrőd”
o „Húsvéti élmények a Körösök ölelésében”
 Marketingkommunikációs eszközök és csatornák:
o Utazás kiállítás (2017. március 2-5): közös részvétel a Liget Fürdővel. Kiajánlók, szórólapok
készítése a város turisztikai lehetőségeiről.
o Horgászkiadvány készítése (együttműködve szakmai szervezetekkel)
o Programajánló –garantált programokkal készítése
o Országos szintű tévés és rádiós hirdetések a szezon előkészítése érdekében
o Facebook kampány
 Sajt és Túró Fesztivál ajánlása a Gyoma Endre oldalon
 Nyereményjáték
o „Fesztiválmarketing”
 Sajt és Túrófesztivál plakátjának szerkesztése, nyomtatása és terjesztése.
 Honlap létre hozása (forráshiány esetén akár blog formájában!) pl. tumblr vagy
blogger oldal
 Facebook oldal létrehozása a Sajt és Túrófesztiválnak, és azon belül esemény létre
hozása.
 A fesztivál támogatása Tourinform kitelepüléssel, valamint vendégelégedettségi kérdőívek kitöltetésével, értékelésével.
o Gyomaendrőd információs anyagainak terjesztése a Tourinform hálózaton belül







Egy jó előszezonnal, kiválóan elkészíthető a főszezon. Ennek egyik kulcsa a Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál,
amely jövőre (2017) Gyoma újratelepítésének 300. évfordulójára megemlékező ünnepségsorozat kezdete is. A
fesztivál népszerűsítésre, egy igen komoly marketingkommunikációs csomaggal készülünk, (melyet, ha a terv
elfogadásra kerül az Önkormányzat támogatásával tudunk megvalósítani), melyben szerepelnek helyi, megyei és
országos szintű offline és online hirdetések. A fesztivál életében hiánypótló lenne egy saját weboldal létrehozása,
amely egész évben információval szolgálna az érdeklődőknek.
Fontos még megjelenni valamilyen formában (pl.: a Liget Fürdővel közösen) az Utazás Kiállításon, melynek jelentősége csökkent ugyan, de még mindig a legnagyobb turizmussal foglalkozó kiállítás az országban, valamint az
egyik legnagyobb szakmai fórum is. Itt kiemelném, hogy a turisztikai szakma megszólítása legalább olyan fontos,
mint a turisták informálása.
Nyári kampány
 Tervezett időszak: május 21 – augusztus 20.
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Célcsoport: klasszikus (vízparti) üdülésre vágyó, ezen belül főleg a kisgyermekes családok
Kampány kulcsszavai: nyár, pihenés, kulturális programok
Kapcsolódó rendezvények: Halfőző Verseny, Főtéri Sokadalom, Gyomaendrődiek Világtalálkozója
Kapcsolódó szolgáltatók: szállásadók, Liget Fürdő, KFKK, Szent Antal népház, éttermek
Marketingüzenet: „Ugorjunk le Gyomaenrődre!”
Marketingkommunikációs eszközök és csatornák:
o Adwords kampány
o Tourinform iroda: személyes kapcsolatok fontossága.!
 Nyitva a főszezon minden napján
 a fürdő pénztár munkájának kisegítése
o Heti Facebook nyereményjáték folytatása
o Heti programajánló készítése
o Halfőző Verseny plakátjának elkészítése, a rendezvény hirdetése megyei fórumokon
o Hirdetés országos televíziós és rádiós csatornákon
o Gyomaendrődi kiadványok eljuttatása a Tourinform hálózatba
o Programajánló garantált programokkal terjesztése főleg desztináción belül

A nyári főszezon alatt a két fontos feladatunk van, először is a már Gyomaendrődön tartózkodó turisták segítése,
kiszolgálása (ez kicsit lejjebb bővebben kifejtésre kerül.), valamint további lehetséges turisták megszólítása. Ebben az időszakban magas azoknak az aránya akik előre nem tervezett, főleg hétvégi „kiruccanásokra” jönnek
Gyomaendrődre.
Őszi kampány
Tervezett időszak: augusztus 21 – november 30.
Célcsoport: idősek, hétvégi kikapcsolódásra vágyók
Kampány kulcsszavai: ősz, pihenés,
Kapcsolódó rendezvények: Disznótoros és Böllérpálinka Verseny
Kapcsolódó szolgáltatók: szállásadók, Liget Fürdő, KFKK, Szent Antal népház, éttermek
Marketing üzenet:
o „Élvezze az őszt nálunk!
 Marketingkommunikációs eszközök és csatornák:
o A gyógyászat népszerűsítésre irányuló kampány a Liget Fürdővel közösen
o Disznótoros és Böllérpálinka verseny népszerűsítése
 plakát
 rádiós hirdetések
 eseményhez kapcsoló nyereményjáték
o Facebook kampány







Az ősz marketingkommunikációs kampány lényege a szezon hosszabbítása. Gyógyászat népszerűsítésével az
időseket és a gyógyulni vágyókat szólítanánk meg, így összekapcsolnánk a Liget Fürdő lehetőségeit szállásajánlatokkal.

A Gyomaendrődön tartózkodók turisták megszólítása





Tervezett időszak: egész évben, de kiemelt időszak: május – szeptember
Célcsoport: A már a városban tartózkodók
Kapcsolódó szolgáltatók: szállásadók, Liget Fürdő, KFKK, Szent Antal Népház
Marketing kommunikációs eszközök és csatornák:
o Tourinform iroda - tájékoztatás
o Garantált programok Gyomaendrődön – plakát
o Garantált programok Gyomaendrődön – szórólap
o Rendezvények 2017 - szórólap
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o

o
o
o
o

Információs faliújságok – kiadványtárolók kihelyezése a város turisztikailag frekventált pontjain
pl.: KFKK, Körös és Bárka Látogatóközpontok, Endrődi Tájház, Szent Antal Kenyérsütő ház,
Kner Múzeum, Liget Fürdő pontjai,
GYÜSZ-TE kártya használata
Ingyenes térkép az ide érkezőknek (Így könnyebben megtalálják a szolgáltatókat)
Adatgyűjtés: vendégelégedettségi kérdőívek kitöltetése
Nyertes TDM pályázat esetén: Infopontok kialakítása, mobilalkalmazások létre hozása, garantált programok bővítése

A városban tartózkodott tájékoztatása kiemelt fontosságú, hogy kialakuljon egy stabil vendégkör, illetve az ide
érkezők, úgy menjenek haza, hogy ajánlják a településünket másoknak is. Továbbra is feladat a garantált programok csokorba gyűjtése, terjesztése, valamint rendezvényajánló készítése.

Rendezvények marketingkommunikációs támogatása
A „Potencionális turisták megszólítás, marketingkampányok” című részben és a költségtervben bővebben kifejtjük, hogy milyen marketingeszközöket alkalmaznánk a városi rendezvények népszerűsítésére.
A rendezvények marketingkommunikációjának költségét is beterveztük, itt szükséges megvizsgálni az
Önkormányzattal való együttműködés lehetőségét. Rendezvényinfrastruktúránkat rendelkezésre bocsájtásért kapott bérleti díjat úgy mond „visszaforgatnánk” a rendezvénybe, azaz a marketingkommunikációjára költenénk. Mindkét félnek érdeke egy sikeres rendezvény, melyet így megalapoznánk.

Helyi lakosság, szolgáltatók tájékoztatása a turizmusról
A fentiekhez hasonlóan szintén a TDM pályázatunkban beterveztünk szemléletformáló oktatásokat a turizmusban
érintetteknek és a helyi lakosságnak is. Az előadások témái: 1. Helyi lakosság turizmus iránti fogékonyságának
javítása, 2. Természetvédelmi szempontból érzékeny területek és a látogatómenedzsment kapcsolata, 3. Aktívés sportturizmus (mint a gyógyvíz célcsoportjának szélesítése, imázsának javítása, 4. Környezettudatosság –
szemléletformáló workshop, 5. Minőségmenedzsment.
A TDM szervezet elnökségi ülései jó fórum a szakmában érintetteknek az aktualitások megbeszélésére, ötletek
felvetésére.

GINOP – 1.3.4 – 15 – Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése pályázat
Beadott TDM pályázatunkban a következő fejlesztések vannak betervezve a teljesség igénye nélkül:










www.gyomaendre.hu honlap IT rendszerének megújítása
Applikációk okos telefonra, városnéző séta
Garantált programok szervezése
Desztináció márkaépítési és fejlesztési stratégia elkészítése szakértő bevonásával
Rendezvény infrastruktúra megújítása (színpad műszaki fejlesztése)
Infopontok kialakítása, Tourinform iroda akadálymentesítése, információs táblák, térképek
oktatás szemléletformálás
Helyi szintű adatbázis létrehozása,monitoring
szolgáltatások bővítése

Projekt összköltsége: 26 688 e Ft
Önerő összesen: 6 967 e Ft
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Költségterv
A költségtervet a pénzügyi források hatékony felhasználásának elvét követve állítottuk össze, melynek részletes
bemutatását a mellékletek tartalmazzák.
A desztináció marketing költségek inkább a papír alapú megjelenésekre irányulnak, mivel a jövőben nagy valószínűséggel lesz pályázati forrásunk online marketingre (TDM pályázat)
Fontosnak tartanánk egy tartalékkeret beállítását, amely a tervezett összegen felül állna rendelkezésünkre szükség esetén. mivel a beérkezett árajánlatok 30-90 napig érvényesek.
A költségtervnek van főleg a rendezvények marketingjét érintő) opcionális része (2. sz. melléklet), melyhez az Önkormányzat támogatása szükséges. Kérem tekintsenek ezekre a részekre, mint ajánlatra, illetve
lehetőségre.
A mellékletben található részletes költségtervet a mellékletben az alábbiakat tartalmazza:
-

1. sz. melléklet: Marketing mix marketing elemenként csoportosítva

-

2. sz. melléklet: marketing költségek szétbontva költségviselőnként

Jelenlegi költségvetés nem tartalmazza a TDM pályázatba betervezett elemeket. Amennyiben a pályázat nyer,
akkor a feladatterv és költségvetés is átdolgozásra kerül.

Monitoring
Jövő évi turisztikai adatok elemzésének módszerei:
1. KSH 2017. évi kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek számának és eltöltött vendégéjszakák száma,
REVPAR mutató, bevételek – összehasonlítás a 2016. évi adatokkal
2. KSH 2016. évi üzleti jellegű magán vendégeinek számának és eltöltött vendégéjszakák száma – összehasonlítás a 2015. évi adatokkal
3. Saját felmérés végzése a vendégek körében, adatok kielemzése összehasonlítása az előző évi adatokkal
4. Gyomaendrődi Önkormányzati Hivatal Adóosztályának IFA bevételről vezetett adatai.

Kelt: 2016. október 6.

Dr. Glózik Klára, elnök
sk.
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MARKETING KÖLTSÉGTERV 2017

Pedagógusok megszólítása Megjelenés Vidékjáró kirándul az
osztály 2017 magazinban
Programajánló készítése Garantált prgramokkal

Fotóadatbázis aktualizálása

Desztinációs marketing - OFFLINE
ktg megnevezése
egység és menny.
Hirdetés (A/4-es oldal)
1 alk
PR cikk felár
1 alk
Első hirdetők kedvezménye
1 alk
Összesen
Tervezési költéség
2 db
100 db
Nyomtatás - plakát
Nyomtatás - leporello
3000 db
Összesen
Fotosorozat készítettése kiadványokhoz

50 db

egységár (nettó)
90 000 Ft/oldal
10%
-10%
-

1 000 Ft/db

Összesen
Imázskiadvány

Tervezési költéség
Nyomtatás
Terjesztés (postaköltség)

30 oldal
5000 db

2 000 Ft/oldal
75 Ft/pl

24 oldal
5000 db

2000 Ft/oldal
68 ft/pl

1 db
2 000 db

6 000 Ft
14 Ft/pl

2000 db
2000 db
2000 db
2000 db
2000 db
2000 db
2000 db

18 Ft/pl
18 Ft/pl
18 Ft/pl
18 Ft/pl
14 Ft/pl
14 Ft/pl
20 Ft/pl

Összesen
Horgászkiadvány A/5 4 (20+ 4
oldal)
Rendezvénynaptár készítés (2
oldalas leporello)

Tematikus kiadványok (aktualizálás
és újranyomás)

Tervezési költéség
Nyomdai költség
Összesen
Tervezési költéség
Nyomdai költség
Összesen
Tervezési költéség
Gasztro- nyomda
Panoráma - nyomda
Kultúra - nyomda
Új attraciók bemutatása (új) - nyomda
Fesztiválok - nyomda
Horgászat - nyomda
Aktív turizmus -nyomda

összesen (bruttó)
Költségviselő
114 300 Ft
GYÜSZ-TE 1 500 e
11 430 Ft
Ft maketingkeret
11 430 Ft
terhére
114 300 Ft
10 000 Ft
36 000 Ft
GYÜSZ-TE
75 000 Ft
121 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
GYÜSZ-TE
160 000 Ft
GYÜSZ-TE 1 500 e
476 250 Ft
Ft maketingkeret
20 000 Ft
terhére
656 250 Ft
48 000 Ft GYÜSZ-TE 1 500 e
431 800 Ft Ft maketingkeret
479 800 Ft
terhére
6 000 Ft GYÜSZ-TE 1 500 e
35 560 Ft Ft maketingkeret
41 560 Ft
terhére
50 000 Ft
45 720 Ft
45 720 Ft
45 720 Ft
45 720 Ft Önkormányzat
35 560 Ft
35 560 Ft
50 800 Ft

Összesen

354 800 Ft

TOTAL

1 817 710 Ft

Desztinációs marketing - ONLINE
ktg megnevezése
egység és menny.
www.gyomaendre.hu honlap
üzmeltetése
Adwords kampány

Weboldal üzemeltetése és karbantartása

12 hó

Összesen
Kampány
60 nap
Kreatív gyártás, kampánymenedzselés
60 nap
Összesen
Banner (600*100 px)
2 alkalom

egységár (nettó)
15 000 Ft/hó
5000 Ft/ nap
75 000 Ft/ hónap
100 000 Ft/megjelenés

összesen (bruttó)
228 600 Ft
228 600 Ft
381 000 Ft
190 500 Ft
571 500 Ft
254 000 Ft

szallas.hu hírlevél

GYÜSZ-TE

GYÜSZ-TE

GYÜSZ-TE
Összesen

254 000 Ft

TOTAL

1 054 100 Ft

Desztinációs marketing - RÁDIÓ, TV, egyéb
ktg megnevezése
egység és menny.
egységár (nettó)
Kandász Travel TV2

Költségviselő

Kisfilm készítés és leadása

1 alk
Összesen
Rádiós hirdetés (H-P, napi 4 alkalom)
1 hét (20 db spot)

összesen (bruttó)

Költségviselő

560 000 Ft
560 000 Ft
349 600 Ft

Önkormányzat

349 600 Ft
48 768 Ft
30 482 Ft
79 250 Ft

Önkormányzat
GYÜSZ-TE
maketingkeret
terhére

Petőfi Rádió
Összesen
Pont Rádió / Tv Mezőtúr

Rádiós hirdetés
Tévés hirdetés
Összesen

TOTAL

988 850 Ft

Kiállítások, szakmai rendezvények
ktg megnevezése
egység és menny.
Utazás Kiállítás 2017 (Bp,
Hungexpo)

Regisztrációs és marketing díj (társkiállítóként)

1 db

egységár (nettó)
53 000 Ft / db

összesen (bruttó)
67 310 Ft

Költségviselő
GYÜSZ-TE
maketingkeret
terhére

Hungexpo)

TDM Konferencia

Összesen
Tagdíj
Részvételi díj (tavaszi és őszi)
Utazás
Szállásdíj

1 év
2 alk
2 alk

25 000 ft
kb.
kb.

Összesen
Tourinform találkozó

Részvételi díj (tavaszi és őszi)
Utazás

Részvétel rendezvényeken az MTÜ
szervezésében

Részvételi díj
Utazás
Szállás és étkezés

kb.
Összesen
2 db
2 alk

26 500 Ft/db

Összesen

TOTAL

Plakát

Megyei szintű rádió hirdetés (Rádió
1 vagy Csabarádió)
Fesztiválkalauz.hu

egységár (nettó)
6000 Ft/ db

5 000 Ft / db
49 Ft/ sec
15 000 Ft/db
15 000 Ft/db

TOTAL

Plakát

terhére

GYÜSZ-TE

GYÜSZ-TE

GYÜSZ-TE

388 620 Ft

Disznótoros és Böllérpálinka Verseny
ktg megnevezése
egység és menny.
Tervezési költég
1 db
Nyomdai költségek
100 db
Terjesztés (posta költség)
Összesen
Spot gyártási költsége
1 db
Spot sugárzása
110 db
Összesen:
Ajánló (2 hétig, Eheti - Jövőheti rovat)
1 db
Banner
1 hónap
Összesen:

ktg megnevezése
Tervezési költég
Nyomdai költségek

67 310 Ft
25 000 Ft
90 000 Ft
45 000 Ft
40 000 Ft
200 000 Ft
- Ft
14 000 Ft
14 000 Ft
37 310 Ft
30 000 Ft
40 000 Ft
107 310 Ft

összesen (bruttó)
6 000 Ft
40 000 Ft
10 000 Ft
56 000 Ft
6 350 Ft
136 906 Ft
143 256 Ft
19 050 Ft
19 050 Ft
38 100 Ft

Költségviselő
GYÜSZ-TE
disznótoros
keretből
GYÜSZ-TE
disznótoros
keretből
GYÜSZ-TE
disznótoros
keretből

237 356 Ft
XIX Sajt és Túrófesztivál
egység és menny.
1 db
200 db

egységár (nettó)
6000 Ft/ db

összesen (bruttó)
6 000 Ft
70 000 Ft

Költségviselő
GYÜSZ-TE
maketingkeret

Plakát

10 000 Ft
86 000 Ft
127 000 Ft

Terjesztés (posta költség)
Összesen

Csabai Aktuális (féloldalas)
2 alk
Hirdetés egyéb megyi szintű lapokban
Összesen
Spot gyártási költsége
1 db
Megyei szintű rádió hirdetés (Rádió
Spot sugárzása
110 db
1 vagy Csabarádió)
Összesen:
Megjelenés kiemelt eseményként
2 alk
Magyar Látnivalók Mobil
Push üzenetküldés
1 alk
alkalmazás
Összesen
Duna World -Gasztroangyal ( 4 egymást kvető
vasárnap) gyártással
4 * 10 mp
Országos szintű tévés hirdetések
Duna World - Híradó
5 * 10 mp
Összesen
Honlap létre hozása mobil verzóval
Rendezvény saját honlapjának
Éves fenntartási díj
létrehozása
Összesen
Hirdetés megyei szintű ingyenes
lapokban

50 000 Ft/ alk
kb.
5 000 Ft / db
49 Ft/ sec
5 000 Ft/ hét
8 000 Ft/ alk

168 000 ft/csomag
155 000 Ft/csomag
min.

TOTAL

Plakát

ktg megnevezése
Tervezési költég
Nyomdai költségek
Terjesztés (posta költség)

200 000 Ft
327 000 Ft
6 350 Ft
136 906 Ft
143 256 Ft
6 350 Ft
10 160 Ft
16 510 Ft

Önkormányzat

213 360 Ft
393 700 Ft
607 060 Ft
120 000 Ft
20 000 Ft
140 000 Ft

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

1 319 826 Ft
Halfőző Verseny
egység és menny.
1 db
100 db

egységár (nettó)
6000 Ft/ db

Összesen
Csabai Aktuális (féloldalas)

2 alk

50 000 Ft/ alk

összesen (bruttó)
6 000 Ft
40 000 Ft
10 000 Ft
56 000 Ft
127 000 Ft

Hirdetés megyei szintű ingyenes
lapokban

Költségviselő
Önkormányzat

Önkormányzat
Összesen

Megyei szintű rádió hirdetés (Rádió
1 vagy Csabarádió)

maketingkeret
terhére

Spot gyártási költsége
Spot sugárzása

1 db
110 db
Összesen:

5 000 Ft / db
49 Ft/ sec

127 000 Ft
6 350 Ft
136 906 Ft
143 256 Ft

Önkormányzat

TOTAL
Költségek összesítése:
GYÜSZ-TE 1 500 e Ft Marketing keret terhére
Gyüszte saját költség
Önkormányzat egyéb rendezvények marketing.
Gyüszte Disznótoros és Böllérpálinka
Összes tervezett marketing költség 2017-ben
Tartalékkeret Önk. Egyébre 10%
Összesen:

1 524 470 Ft
1 546 410 Ft
2 824 482 Ft
237 356 Ft
6 132 718 Ft
282 448 Ft
6 415 166 Ft

326 256 Ft

KÖLTSÉGVISELŐ: GYÜSZ-TE 1 500 e Ft MARKETING KERET TERHÉRE

Pedagógusok megszólítása Megjelenés Vidékjáró kirándul az osztály
2017 magazinban

Desztinációs
marketing OFFLINE

ktg megnevezése

egység és menny.

egységár (nettó)

Hirdetés (A/4-es oldal)
PR cikk felár
Első hirdetők kedvezménye

1 alk
1 alk
1 alk

90 000 Ft/oldal
10%
-10%

30 oldal
5000 db

2 000 Ft/oldal
75 Ft/pl

24 oldal
5000 db

2000 Ft/oldal
68 Ft/pl

1 db
2 000 db

6 000 Ft
14 Ft/pl

1 db

53 000 Ft / db

1 db
200 db

6000 Ft/ db

Összesen
Desztinációs
marketing OFFLINE
Desztinációs
Horgászkiadvány A/5 4 (20+ 4 oldal)
marketing OFFLINE
Desztinációs
Rendezvénynaptár készítés (2 oldalas
marketing leporello)
OFFLINE
Desztinációs
marketing Pont Rádió / Tv Mezőtúr
RÁDIÓ, TV,
egyéb
Kiállítások,
Utazás Kiállítás 2017 (Bp, Hungexpo)
szakmai
rendezvények
XIX.
Gyomaendrődi Desztinációs
Plakát
Sajt és
marketing Túrófesztivál
OFFLINE
Imázskiadvány

Tervezési költéség
Nyomtatás
Terjesztés (postaköltség)
Összesen
Tervezési költéség
Nyomdai költség
Összesen
Tervezési költéség
Nyomdai költség
Összesen
Rádiós hirdetés
Tévés hirdetés
Összesen
Regisztrációs és marketing díj (társkiállítóként)
Összesen
Tervezési költég
Nyomdai költségek
Terjesztés (posta költség)
Összesen
Összesen

1

összesen (bruttó)

-

114 300 Ft
11 430 Ft
11 430 Ft
114 300 Ft
160 000 Ft
476 250 Ft
20 000 Ft
656 250 Ft
48 000 Ft
431 800 Ft
479 800 Ft
6 000 Ft
35 560 Ft
41 560 Ft
48 768 Ft
30 482 Ft
79 250 Ft
67 310 Ft
67 310 Ft
6 000 Ft
70 000 Ft
10 000 Ft
86 000 Ft
1 524 470 Ft

KÖLTSÉGVISELŐ: GYÜSZ-TE SAJÁT BEVÉTELBŐL

Programajánló készítése - Garantált
prgramokkal

Fotóadatbázis aktualizálása

szallas.hu hírlevél
www.gyomaendre.hu honlap
üzmeltetése
Adwords kampány

TDM Konferencia

Desztinációs
marketing OFFLINE
Desztinációs
marketing OFFLINE
Desztinációs
marketing ONLINE
Desztinációs
marketing ONLINE
Desztinációs
marketing ONLINE
Kiállítások,
szakmai
rendezvények

ktg megnevezése
Tervezési költéség
Nyomtatás - plakát
Nyomtatás - leporello

egység és menny.
2 db
100 db
3000 db
Összesen

Fotosorozat készítettése kiadványokhoz

egységár (nettó)
-

összesen (bruttó)
10 000 Ft
36 000 Ft
75 000 Ft
121 000 Ft

50 db

1 000 Ft/db

50 000 Ft

2 alkalom

100 000 Ft/megjelenés

50 000 Ft
254 000 Ft

Összesen
Banner (600*100 px)
Összesen
Weboldal üzemeltetése és karbantartása

254 000 Ft
12 hó

15 000 Ft/hó

60 nap
60 nap

5000 Ft/ nap
75 000 Ft/ hónap

1 év
2 alk
2 alk

25 000 ft

Összesen
Kampány
Kreatív gyártás, kampánymenedzselés
Összesen
Tagdíj
Részvételi díj (tavaszi és őszi)
Utazás
Szállásdíj

kb.
kb.

Összesen
Tourinform találkozó

Részvétel rendezvényeken az MTÜ
szervezésében

Kiállítások,
szakmai
rendezvények
Kiállítások,
szakmai
rendezvények

Részvételi díj (tavaszi és őszi)
Utazás

kb.
Összesen

Részvételi díj
Utazás
Szállás és étkezés

2 db
2 alk
Összesen
Összesen

2

26 500 Ft/db

228 600 Ft
228 600 Ft
381 000 Ft
190 500 Ft
571 500 Ft
25 000 Ft
90 000 Ft
45 000 Ft
40 000 Ft
200 000 Ft
- Ft
14 000 Ft
14 000 Ft
37 310 Ft
30 000 Ft
40 000 Ft
107 310 Ft
1 546 410 Ft

KÖLTSÉGVISELŐ: AZ ÖNKORMÁNYZAT OPCIONÁLIS VÁLASZTHATÓ MARKETING ELEMEK

Tematikus kiadványok (aktualizálás és
újranyomás)

Desztinációs
marketing
OFFLINE

ktg megnevezése
Tervezési költéség
Gasztro- nyomda
Panoráma - nyomda
Kultúra - nyomda
Új attraciók bemutatása (új) - nyomda
Fesztiválok - nyomda
Horgászat - nyomda
Aktív turizmus -nyomda

egység és menny.

egységár (nettó)

2000 db
2000 db
2000 db
2000 db
2000 db
2000 db
2000 db

18 Ft/pl
18 Ft/pl
18 Ft/pl
18 Ft/pl
14 Ft/pl
14 Ft/pl
20 Ft/pl

összesen (bruttó)
50 000 Ft
45 720 Ft
45 720 Ft
45 720 Ft
45 720 Ft
35 560 Ft
35 560 Ft
50 800 Ft
354 800 Ft

Összesen
Kandász Travel TV2 (város marketing)

Petőfi Rádió (város marketing)
Hirdetés megyei
szintű ingyenes
lapokban
Megyei szintű rádió
hirdetés (Rádió 1 vagy
Csabarádió)

XIX.
Gyomaendrődi
Sajt és
Túrófesztivál
XIX.
Gyomaendrődi
Sajt és
Túrófesztivál

Desztinációs
marketing RÁDIÓ, TV,
egyéb
Desztinációs
marketing RÁDIÓ, TV,
egyéb
Desztinációs
marketing RÁDIÓ, TV,
egyéb
Desztinációs
marketing RÁDIÓ, TV,
egyéb

XIX.
Gyomaendrődi
Sajt és
Túrófesztivál

Desztinációs
marketing ONLINE

XIX.
Országos szintű tévés Gyomaendrődi
hirdetések
Sajt és
Túrófesztivál

Desztinációs
marketing RÁDIÓ, TV,
egyéb

Magyar Látnivalók
Mobil alkalmazás

Kisfilm készítés és leadása

1 alk
Összesen
Rádiós hirdetés (H-P, napi 4 alkalom)
1 hét (20 db spot)

560 000 Ft
560 000 Ft
349 600 Ft

Összesen
Csabai Aktuális (féloldalas)
Hirdetés egyéb megyi szintű lapokban

2 alk

50 000 Ft/ alk
kb.

Összesen
Spot gyártási költsége
Spot sugárzása

1 db
110 db

5 000 Ft / db
49 Ft/ sec

327 000 Ft
6 350 Ft
136 906 Ft

2 alk
1 alk

5 000 Ft/ hét
8 000 Ft/ alk

143 256 Ft
6 350 Ft
10 160 Ft

Összesen:
Megjelenés kiemelt eseményként
Push üzenetküldés

Összesen
Duna World -Gasztroangyal ( 4 egymást kvető
vasárnap) gyártással
4 * 10 mp
5 * 10 mp
Duna World - Híradó
Összesen

3

349 600 Ft
127 000 Ft
200 000 Ft

16 510 Ft
168 000 ft/csomag
155 000 Ft/csomag

213 360 Ft
393 700 Ft
607 060 Ft

Rendezvény saját
honlapjának
létrehozása

Plakát

Hirdetés megyei
szintű ingyenes
lapokban

XIX.
Gyomaendrődi
Sajt és
Túrófesztivál

Desztinációs
marketing ONLINE

Desztinációs
Halfőző verseny marketing OFFLINE
Desztinációs
Halfőző verseny marketing OFFLINE

Desztinációs
Megyei szintű rádió
hirdetés (Rádió 1 vagy Halfőző verseny marketing RÁDIÓ, TV,
Csabarádió)
egyéb

Honlap létre hozása mobil verzóval
Éves fenntartási díj

min.

Összesen
Tervezési költég
Nyomdai költségek
Terjesztés (posta költség)

1 db
100 db

6000 Ft/ db

2 alk

50 000 Ft/ alk

1 db
110 db

5 000 Ft / db
49 Ft/ sec

Összesen
Csabai Aktuális (féloldalas)

Összesen
Spot gyártási költsége
Spot sugárzása

Összesen:
Összesen:
Tartalék keret 10%
Mindösszesen:
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120 000 Ft
20 000 Ft
140 000 Ft
6 000 Ft
40 000 Ft
10 000 Ft
56 000 Ft
127 000 Ft

127 000 Ft
6 350 Ft
136 906 Ft
143 256 Ft
2 824 482 Ft
282 448 Ft
3 106 930 Ft

KÖLTSÉGVISELŐ: GYÜSZTE DISZNÓTOROS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL

Plakát

Disznótoros és
Böllérpálinka
verseny

Megyei szintű rádió Disznótoros és
hirdetés (Rádió 1 vagy Böllérpálinka
verseny
Csabarádió)
Disznótoros és
Fesztiválkalauz.hu Böllérpálinka
verseny

Desztinációs
marketing OFFLINE
Desztinációs
marketing RÁDIÓ, TV,
egyéb
Desztinációs
marketing ONLINE

ktg megnevezése
Tervezési költég
Nyomdai költségek
Terjesztés (posta költség)

egység és menny.
1 db
100 db

egységár (nettó)
6000 Ft/ db

Összesen
Spot gyártási költsége
Spot sugárzása

1 db
110 db

5 000 Ft / db
49 Ft/ sec

1 db
1 hónap

15 000 Ft/db
15 000 Ft/db

Összesen:
Ajánló (2 hétig, Eheti - Jövőheti rovat)
Banner
Összesen:
Összesen:
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összesen (bruttó)
6 000 Ft
40 000 Ft
10 000 Ft
56 000 Ft
6 350 Ft
136 906 Ft
143 256 Ft
19 050 Ft
19 050 Ft
38 100 Ft
237 356 Ft

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tulipános Nonprofit Kft. kérelme családi bölcsőde támogatásával
kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 19/2015. (I. 29.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. fenntartásában működő családi napközit támogatásban részesíti. A testületi döntés értelmében a támogatói
szerződés határozatlan időtartamra megkötésre került.
A döntés alapján a családi napközi gyermekenként – maximum 7 fő – 4.000.-Ft támogatásban részesül.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2017. január 1. napjával
hatályba lépő módosítása átalakítja a bölcsődei feladatellátás rendszerét. A módosítás megszünteti a családi
napközi ellátási formát, a meglévő családi napközi 2017. január 1. napjától családi bölcsődeként működhet tovább. A
családi bölcsőde ugyanolyan tárgyi és személyi feltételekkel működtethető, mint a családi napközi, a fenntartó
döntése, hogy kívánja-e tovább folytatni tevékenységét, ha igen, akkor ezt csak a családi bölcsőde keretein belül
teheti meg.
Hornokné Giricz Annamária a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. ügyvezetője írásban fordult az
önkormányzathoz, melyben úgy nyilatkozott, hogy 2017. január 1. napját követően is biztosítani szeretné ezt a
szolgáltatást, már el is indította működési engedély módosításával kapcsolatos eljárást az illetékes hatóságnál az
ellátási forma változás okán.
A működési engedélyt kiadó hatóság hiánypótlásra szólította fel a Kft-t: igazolja, hogy az önkormányzat hozzájárul
ahhoz, hogy a tulajdonában lévő épületben családi bölcsődét működtessen.
A családi napközi indításakor a szükséges hozzájárulásról az önkormányzat nyilatkozott a 311/2008. (VIII. 28.) Gye.
Kt. határozatával.
A Kft. vezetője kéri az önkormányzatot, hogy szíveskedjen hozzájárulni ahhoz, hogy az épületben családi bölcsődét
működtessen.
A hozzájáruló nyilatkozat kiadásának jogi akadálya nincs.
Hornokné Giricz Annamária, a Kft. vezetője további kérelemmel is fordult az önkormányzathoz, melyben kérte, hogy
az önkormányzat a családi bölcsődét ugyanolyan formában, ugyanazokkal a feltételekkel támogassa, mint a családi
napközit.
A családi napközi támogatására megkötött szerződés határozatlan időtartamra, szól, amennyiben a Képviselőtestület a továbbiakban is támogatni szeretné a szolgáltatást, akkor a szerződés módosítása válik szükségessé, a
szolgáltatási forma módosítása tekintetében.
Tekintettel arra, hogy a bölcsődei feladat-ellátás az önkormányzat kötelező feladat-ellátási körébe tartozik, valamint
arra, hogy a Kft. a település szegregált, külterületi részén hátrányos helyzetű gyermekek, családok részére javaslom
a támogatás további megállapítását a Kft. részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatok szerint
elfogadni:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.
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1. döntési javaslat
"Tulajdonosi hozzájárulás megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelmének
helyt ad, hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő Polyákhalmi u. 1. sz. alatti óvodaépületben a Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. 2017. január 1. napjától családi bölcsődét működtessen, azzal a kikötéssel, hogy a családi bölcsőde
működése az óvodai feladatellátást nem veszélyeztetheti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Családi bölcsőde támogatása – szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelmének
helyt adva, 2017. január 1. napjától a családi bölcsőde szolgáltatáshoz - a családi napközi szolgáltatáshoz biztosított
támogatás feltételei szerint -önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás biztosításához szükséges a 2015.
február 1. napján kötött szerződés módosítása az alábbi tartalommal, ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés módosításáról:
SZERZŐDÉS
2017. évi módosításáról
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím: 5502 Gyomaendrőd,
Sugár út 59/1 ;adószám: 21904363-1-04; KSH szám: 21904363-8010-571-04; képviseli Hornokné Giricz Annamária)
ügyvezető továbbiakban: Működtető) között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 19/2015. (I. 29.) Gye. Kt. határozatával támogatást biztosított a Tulipános
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. részére családi napközi szolgáltatáshoz. A családi napközi 2017. január 1. napjával a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása okán családi bölcsőde
ellátási formává alakul át. Az ellátási forma átalakulása miatt a szerződés 1. és 2. pontja 2017. január 1. napjával az
alábbiakra módosul:
1.) Működtető kijelenti, hogy a családi bölcsőde jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.
Szerződő felek rögzítik, hogy a családi bölcsőde engedélyezett férőhelyének száma: 7 fő.
2.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy közöttük a jelen szerződés 2015. február 1. napján lép hatályba
határozatlan időtartamra. A szerződés megszűnik, ha a Működtető családi bölcsőde működési engedélye
visszavonásra kerül. Működtető a működési engedély visszavonását köteles három napon belül írásban bejelentenie
az Önkormányzatnak. Amennyiben Működtető bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget a jogosulatlanul felvett
támogatás összegét késedelmi kamattal növelt összegben köteles visszafizetni az Önkormányzatnak.
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben Működtető a családi bölcsődei szolgáltatásra 2017. január 1. napjától nem
rendelkezik jogerős működési engedéllyel jelen szerződés-módosítás nem lép hatályba és a 2015. február 1. napján
kötött szerződés 2016. december 31. napjával megszűnik.
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az Áht-ban valamint a Gyvt.-ben foglaltak
az irányadóak.
5

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 3 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2016. október 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Hornokné Giricz Annamária
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya 2016. október 18.
napján telefonon jelezte, hogy a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésében 2016. november 1.
napjától 2 helyettesítő orvost kell megjelölni.
Dr. Varga Edit Brigitta háziorvos arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy Dr. Petrikó Attila Gábor vállalta a helyettesítést
november és december hónapra is.
Fent leírtak miatt ismét szükséges a szerződés módosítása, mely módosítás a határozati javaslatban olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.
Döntési javaslat
"Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság képviseletében eljáró dr. Varga Edit Brigitta háziorvos kérelmének helyt adva, a 2013.
június 3. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához a második helyettesítő orvos személyének kijelölése
miatt hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére:
Feladat-ellátási szerződés
2016. évi II. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviselő: Toldi Balázs polgármester, székhely. 5500
Gyomaendrőd, Selyem u. 124., adószám: 15725527-20-4), mint Megbízó
másrészt Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba,
Szabolcs u. 41., cégjegyzékszáma 04-09-012158, képviselő, személyes közreműködő: dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos) továbbiakban Megbízott
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2013. július 3. napján határozott idejű szerződést – 2013. 08. 01. napjától 2018. július 31. napjáig - kötöttek
terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Dr. Varga Edit Brigitta háziorvos jelezte, hogy a
körzet helyettesítését. 2016. november 1. napjától december 31. napjáig Dr. Magyar Hajnalka és Petrikó Attila Gábor
háziorvosok látják el. A második helyettesítő orvos személyének kijelölése miatt a szerződés 5. 3. pontja 2016.
november 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.
2016. október 1. – 2016. október 31.
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Dr. Magyar Hajnalka
Dr. Petrikó Attila Gábor

2016. november 1. – 2016. december 31.

A felek által Gyomaendrődön 2013. július 3. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2016. október 27.
…………………………….
Dr. Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Kft
Dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos

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

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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igazgató

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.7.)
önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület ez év májusában vizsgálta felül az önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos helyi
rendeletét. A felülvizsgálattal egyidőben felmerült a lehetősége annak, hogy az 5500 Gyomaendrőd, Katona J. u. 54.
szám alatti bérlakást más módon kívánja hasznosítani. Tekintettel a más célú hasznosítás lehetőségére a rendelet
felülvizsgálata során a lakás kikerült a szolgálati bérlakások köréből.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. írásban jelezte, hogy temetőgondnokot kíván alkalmazni 2016. októberétől,
akinek szüksége lenne a gondnoki bérlakásra. A bérlakás kiutalásához szükség van a helyi rendelet módosítására,
mely során az 5500 Gyomaendrőd, Katona J. u. 54. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás ismét szolgálati
bérlakásként kerül a rendeletben meghatározásra.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a bérlakás ismét hasznosításra kerül,
ezáltal költséghatékonyabbá válik az önkormányzati bérlakás rendszer.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
rendelet megalkotásával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi
felhatalmazásnak és szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Gyomaendrőd Város Képviselő-tetsületének
/2016. (….) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7)
önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénnyel (továbbiakban: Ltv.) összhangban –a polgári jog alapelveit szem
előtt tartva- az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeinek
megteremtése.
Részletes indokolás
1. § A rendelet 2. mellékletének módosításával rögzítésre kerül az 5500 Gyomaendrőd, Katona J. u. 54. szám alatti
önkormányzati tulajdonú bérlakás szolgálati bérlakásként történő hasznosítása.
2. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
9

"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.7.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
…/2016. (…….) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2016. november 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások
A
B
C
D
E
F
G
H
Bérlakás címe
Komfort-fokozat
m²
Szoba-szám Garázs
Lakbér
Garázs
Óvadék
m²
összege bérleti díj összege Ft
Ft/hó (nettó) ÁFÁ-val
Ft/hó
Álmos u. 11
Összkomfort
64
2
16.680
50.000
Hősök u. 39/B
Komfortos
59
2
12.140
50.000
Fő u. 45/1.
Összkomfort
59
2
15.390
50.000
Fő u. 45/2.
Összkomfort
59
2
15.390
50.000
Apponyi u. 24/B
Összkomfort
65
2
16.940
50.000
Népliget u. 1/A
Összkomfort
72
2
18.770
50.000
Népliget u. 1/B
Összkomfort
61
2
15.910
50.000
Október 6 ltp. A/2
Komfortos
58
1,5
11.940
50.000
Október 6ltp A/13
Komfortos
58
1,5
11.940
50.000
Október 6 ltp B/8
Komfortos
58
2
11.940
50.000
Október 6. ltp B/3
Komfortos
55
1,5
11.320
50.000
Október 6. ltp. B/10
Komfortos
58
1,5
17.750
50.000
Vásártéri ltp. ¼
Komfortos
57
2,5
11.730
50.000
Fő út 210.
Összkomfort
80
2,5
28.980
50.000
Magtárlaposi út 1-3./I. Összkomfort
80,79 Lakótér +2
18
29.100
1.540
50.000
szoba
Magtárlaposi út 1Összkomfort
80,32 Lakótér +1,5
18
28.900
1.540
50.000
3./II.
szoba
Magtárlaposi út 1Összkomfort
68,37 Lakótér +1,5
24.610
50.000
3./III.
szoba
Magtárlaposi út 1Összkomfort
56,94 Lakótér +1
20.500
50.000
3./IV.
szoba
Magtárlaposi út 1Összkomfort
72,03 Lakótér +1,5
25.930
50.000
3./V.
szoba
Katona J. u. 54.
Komfortos
63
1,5
12.970
50.000

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.)
önkormányzati rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. februári ülésén döntött arról, hogy a gyomai és
endrődi köztemetők üzemeltetési feladatait kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság a temetői szolgáltatások közül az urnafülke és az urnasírhely árait módosítani kívánja.
A módosítást azzal indokolja, hogy az urnafülke és urnasírhely megváltás díjtételei nincsenek összhangban az
egyszemélyes normál, illetve a gyermek sírhelyek megváltásának árával. Jelenleg az egyszemélyes normál sírhely
25 évre nettó 14.422.- Ft, a gyermek sírhely 25 évre nettó 9.919.- Ft, az urnasírhely és urnafülke 15 évre nettó
42.750.- Ft. Az urnasírhely és urnafülke díjtétele így nem ösztönöz arra, hogy az ügyfél a kisebb terület igényű urnás
temetésre alkalmas szolgáltatást válassza. Az ügyfél, a magas díjtétel miatt az urnás temetésnél is normál
sírhelyet vált.
Fenti indokok miatt az üzemeltetéssel megbízott kft. ügyvezetője az alábbi díjtételek elfogadását javasolja 2016.
november 1.-től kezdődően.
Urnafülke 15 évre nettó 16.500,- Ft
Urnasírhely 25 évre nettó 10.000.- Ft
A javasolt díjtételek alkalmazásával a temetői parcellákban azonos típusú sírhelyek kerülnek kialakításra, így javul a
temetői összkép, továbbá a lakosság szélesebb köre meg tudja vásárolni a kisebb területet foglaló
sírhelyeket, mely a temető helykihasználását növeli.
A temető üzemeltetésének jelenlegi költségei az egyéb díjak változását, esetleg új díjak bevezetését nem teszik
szükségessé, azonban a kerekítési szabályokat alkalmazva javasoljuk a jelenleg alkalmazott díjak átdolgozását az
egyszerűbb kezelhetőség érdekében.
Javaslat a köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételekre
A

megnevezés
1 Temető fenntartási hozzájárulás
2 Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak
3 Ravatalozó bérlet
4 Hűtőszekrény használata (Ft/nap)
5 Sírásás (egyszemélyes normál)
6 Sírásás (egyszemélyes mélyített)
7 Sírásás (gyermek sírhely)
8 Sírásás (urna sírhely)
9 Ügyintézés
10 Exhumálás során normál sír nyitása
11 Exhumálás során mélyített sír nyitása
12 Exhumálás
13 Sírhelyek árai
14 Egyszemélyes normál sírhely 25 évre
15 Kétszemélyes normál sírhely 25 évre
16 Egyszemélyes mélyített 25 évre
17 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre
11

B
jelenlegi díj
2.505

adatok forintban
C
javasolt díj
2.500

19.381
2.735
11.629
17.101
4.788
4.788
2.000
14.433
16.873
9.321

19.500
2.500
12.000
17.000
5.000
5.000
2.000
14.500
17.000
10.000

14.422
28.845
19.038
38.077

14.500
29.000
19.000
38.000

18 Gyermeksírhely 25 évre
19 Urnasírhely 25 évre
20 Urnafülke 15 évre
21 Egyszemélyes sírbolt 60 évre
22 Kétszemélyes sírbolt 60 évre
23 Háromszemélyes sírbolt 60 évre
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

9.919
42.750
42.750
71.838
103.766
143.676

10.000
10.000
16.500
72.000
104.000
144.000

Hatásvizsgálat:

1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet megalkotásával a köztemető
fenntartási és üzemeltetési díjak összhangja által az ügyfél a kisebb terület igényű urnás temetésre alkalmas
szolgáltatást válassza, így a lakosság szélesebb köre meg tudja vásárolni a kisebb területet foglaló sírhelyeket.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: Az önkormányzat rendeletében a javasolt
díjtételek alkalmazásával a temetői parcellákban azonos típusú sírhelyek kerülnek kialakításra, így javul a temetői
összkép. a rendelet megalkotása a temető rendezett és szabályozott használatát szolgálja.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet nyomán életbe lépő szabályozás közvetlenül nem
jelent többlet adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
rendelet megalkotásával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló …./2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezet
Általános indoklása
Jogszabály kötelezi az önkormányzatokat, hogy a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült
és szükséges indokolt költségek alapján állapítsa meg a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat. Az erről szóló rendelkezéseket helyi rendeletben kell
megállapítani.
Részletes indoklás
Az 1. § indokolása: A rendelet meghatározza a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, és a díjak beszedésének módját.
A 2. § indokolása: Meghatározza a sírbolt, urnafülke és sírhely egyszeri megváltásának időtartamát.
A 3. § indokolása: Meghatározza azon szolgáltatásokat, melyek kizárólag az üzemeltető szakszemélyzetének
igénybevételével végezhetők el.
A 4. § indokolása: A díjtételeket az 1. mellékletben meghatározott mértékben állapítja meg.
Az 5. § indokolása: Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének napjáról.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet módosításának elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
módosításának elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
módosításának elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
módosításának elfogadását.

Döntési javaslat
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"A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (…) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5.
§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"5. § (4) Az üzemeltető a köztemetők működtetését biztosító fenntartási, üzemeltetési és a temetkezési szolgáltatási
díjakat az önkormányzat nevében - más helyett történő számlakibocsájtás útján - szedi be és kezeli. Az
üzemeltetéshez
klapcsolódó kiadásait köteles a számvitelében
elkülönítetten kimutatni. A
köztemető
fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételeket az 1. melléklet tartalmazza."
2. § Az Ör. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"7. § (4) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) sírbolt esetén: 60 év
b) urnafülke esetén: 15 év
c) sírhely esetén: 25 év."
3. § Az Ör. 12/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A. § A köztemetőben a sírásással, sírhelynyitással és exhumálással kapcsolatos feladatok kizárólag az
üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételével végezhetők el, melynek díját az 1. melléklet tartalmazza.”
4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2016. november 1.-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a / 2016. ( . .) önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Temető fenntartási hozzájárulás
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak
Ravatalozó bérlet
Hűtőszekrény használata (Ft/nap)
Sírásás (egyszemélyes normál)
Sírásás (egyszemélyes mélyített)
Sírásás (gyermek sírhely)
Sírásás (urna sírhely)
Ügyintézés
Exhumálás során normál sír nyitása
Exhumálás során mélyített sír nyitása
Exhumálás
Sírhelyek árai
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre
Egyszemélyes mélyített 25 évre
Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre
Gyermeksírhely 25 évre
Urnasírhely 25 évre
Urnafülke 15 évre

adatok forintban
B
2.500
19.500
2.500
12.000
17.000
5.000
5.000
2.000
14.500
17.000
10.000
14.500
29.000
19.000
38.000
10.000
10.000
16.500
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21 Egyszemélyes sírbolt 60 évre
22 Kétszemélyes sírbolt 60 évre
23 Háromszemélyes sírbolt 60 évre
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

72.000
104.000
144.000

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 11. 01.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna

14

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Térségi Szociális Gondozási Központ átalakítása - új intézmény alapítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 50. §-a
módosította a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.)
40/A. § (3) bekezdését:
"(3) A gyermekjóléti központ kizárólag a 94. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat fenntartásában
működhet. A fenntartó a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok
ellátására egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet."
A módosítás hatályba lépésnek ideje 2017. január 1. napja. A törvény ismertté válása után a Térségi Szociális
Gondozási Központ (továbbiakban: TSZGK) vezetője több szociális fórumon is próbált választ találni arra a kérdésre,
hogy mennyiben érinti ez a módosítás az intézményt. 2016. október 12-én tájékoztatták az intézményt az ágazati
minisztérium álláspontjáról, mely az alábbiakban foglalható össze:
„A jogszabály módosítás alapján 2017. január 1-jétől család- és gyermekjóléti központ csak járásszékhely települési
önkormányzat fenntartásában működhet, így a jelzett határideig a jelenleg társulási fenntartásban működő családés gyermekjóléti központok át kell alakuljanak olyan módon, hogy a család- és gyermekjóléti központok fenntartása
a kötelezett települési önkormányzati fenntartásába kerüljön.
Az átalakuláshoz kapcsolódóan két megoldási lehetőség áll a járásszékhely települési önkormányzatok
rendelkezésre:
•
a család- és gyermekjóléti központ (amely egyben ellátja a szolgálathoz kapcsolódó feladatokat is) feladata
kiválik a társulásból és a feladatra kötelezett települési önkormányzat maga látja el új intézménye által, vagy egy már
meglévő intézményéhez integrálva a központ feladatait (beleértve a szolgálatot is);
•
a család- és gyermekjóléti központ (amely egyben ellátja a szolgálathoz kapcsolódó feladatokat is) feladata
kiválik a társulásból és a feladatra kötelezett települési önkormányzat maga látja el új intézménye, vagy egy már
meglevő intézménye keretében a központhoz kapcsolódó feladatokat, a szolgálathoz kapcsolódó feladatokra pedig
feladat-ellátási megállapodást köt másik önkormányzattal, társulással, egyházi vagy nem állami fenntartóval, illetve
új társulást hozhat létre a szolgálathoz kapcsolódó feladathoz.
A 2017. évi feladatmutató felmérés keretében család- és gyermekjóléti központ jogcímhez kapcsolódó támogatást
csak feladatellátásra kötelezett települési önkormányzat igényelhet. 2017. január 1-től támogatásra akkor lesz
jogosult, amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásban a szükséges módosítások, vagy - amennyiben szükséges - az
új bejegyzés 2017. január 1-jéig jogerőre emelkedik. Egyebekben pedig csak attól az időponttól jogosult a
támogatásra, amikor a bejegyzése jogerőre emelkedett.
A Gyvt. változása jelenleg arra vonatkozik, hogy a család- és gyermekjóléti központ feladatellátásának biztosítása
kötelezően a járásszékhely önkormányzat fenntartásába kell kerüljön, amennyiben a későbbiekben a társulásból a
többi feladatot is ki kívánja hozni a járásszékhely önkormányzat, azt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 89. §-a alapján teheti meg.”
Az állásfoglalás egyértelművé tette a törvényben foglaltakat, így 2017. január 1. napjától a Család- és Gyermekjóléti
Központ (továbbiakban: Központ) nem működhet tovább a TSZGK intézményegységeként.
A Központ ellátta a gyermekjóléti szolgálat feladatait is Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya településeken, ezen
nem célszerű változtatni, tekintettel arra, hogy a közös önkormányzati hivatal esetében a székhely önkormányzatnak
kell a hivatalhoz tartozó településeknek is biztosítani a szolgáltatást. Gyakorlatilag a feladat-ellátásban az intézmény
átalakítása nem okoz változást. A feladat ellátása a jelenlegi személyi és tárgyi feltételek mellett fog történni 2017.
január 1. napjától.
Ahhoz, hogy a Központ 2017. január 1. napján már az új szervezeti keretek között jogerős szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatokkal (működési engedély) rendelkezzen a Társulási Tanácsnak illetve Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő-testületének több döntést kell meghoznia:
A Társulási Tanácsnak
döntenie kell arról, hogy a Központ kiválik a TSZGK intézményből,
ennek megfelelően el kell fogadnia a TSZGK alapító okirat módosítását, és az alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalását,
kérelmeznie kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását,
kezdeményeznie kell a Társulási Megállapodás módosítását.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
döntenie kell arról, hogy új intézményként tartja fenn 2017. január 1. napjától a Központot:
A Központ ellátta a gyermekjóléti szolgálat feladatait is, ezen nem célszerű változtatni, tekintettel arra, hogy a közös
önkormányzati hivatal esetében a székhely önkormányzatnak kell a hivatalhoz tartozó településeknek is biztosítani a
szolgáltatást.
Gyakorlatilag elmondható, hogy az intézmény átalakítása a feladat-ellátásban nem okoz változást, azt a jelenlegi
személyi és tárgyi feltételek mellett fogja az új intézmény biztosítani 2017. január 1. napjától. Az önkormányzat a
Központ működtetésére két megoldás közül választhat:
Egy már meglévő intézményhez csatolja az önkormányzat a Központot. Megvizsgálva az önkormányzat
fenntartásában működő intézményeket, nincs olyan intézmény mely megfelel annak a jogszabályi előírásnak, hogy a
fogadó intézményvezető végzettsége megfeleljen a Központ magasabb vezető, vezető végzettségi előírásának.
Új költségvetési szervet hoz létre – jogutódlással kiválás útján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (3a) bekezdés és 11. § (2) bekezdés alapján. Jelen esetben a TSZGK-ból válik ki a Központ, a Társulási
Tanács módosítja a TSZGK alapító okiratát, az intézmény az alapján működik tovább, a Képviselő-testület pedig új
intézményt hoz létre. Az új intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési
szervként látja el majd feladatát. Törvény erejénél fogva a gazdálkodási és személyzeti feladatokat a hivatal
munkaszervezetének kell ellátnia.
el kell fogadnia az új intézmény alapító okiratát
döntenie kell az intézményvezetőjével kapcsolatban, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően
tájékoztatni kell az érintett közalkalmazottakat az intézmény átalakításáról:
o Tekintettel arra, hogy az új intézményt változatlan személyi feltételekkel – ugyanazokkal az alkalmazottakkal –
működteti tovább az önkormányzat a közalkalmazottak tekintetében pályáztatási eljárás lefolytatására nincs
szükség, mivel áthelyezéssel kerülnek át az új intézménybe és ebben az esetben közalkalmazotti jogviszony
pályázati eljárás lefolytatása nélkül is létesíthető. Ugyanakkor mind az átadó, mint az átvevő munkáltatónak eleget
kell tennie a Kjt. 25/A § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének.
o Az eddigi intézményegységvezetőt, Pál Jánosnét bízhatná meg az önkormányzat az intézményvezetésével. A
Kjt. 20/A § (2) bekezdése alapján lehetőség van a munkakör betöltésére pályázati kiírás nélkül, ha a folyamatos
ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges
személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók. Pál Jánosné a jogelőd önálló intézménynél
– Térségi Humánsegítő Szolgálat – korábban is betöltötte az intézményvezetői munkakört, végzettsége megfelelő.
kezdeményeznie kell az új intézmény szolgáltatói nyilvántartás bejegyzése iránti eljárás megindítását.
el kell fogadnia az új intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét.
A szolgáltatói nyilvántartás bejegyzése iránti eljárás ügyintézési időtartama 60 nap, ezért az engedély iránti kérelmet
legkésőbb 2016. október 28. napján be kell nyújtani, ezért a fent ismertetett döntéseket, intézkedéseket mind a
Társulási Tanácsnak, mind Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének október hónapban meg kell
hoznia.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni:
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezésű intézmény alapítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.
§ (1) b) pontjában és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 2017. január 1. napjával Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ megnevezésű, 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. székhelyű, gazdasági szervezettel
nem rendelkező önállóan működő költségvetési szervet alapít, család- és gyermekjóléti szolgálat, család és
gyermekjóléti központ valamint helyettes szülői feladatok ellátására, mely a Magyar Államkincstár által vezetett
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az alábbiak
szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.

/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

2.1.
2.2.
1

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
4.1.
4.2.
1
4.3.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv
megnevezése: Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
A költségvetési szerv
székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. 01. 01.
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
Csárdaszállás, Hunya
3.
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
A költségvetési szerv közfeladata: családsegítés, gyermekjóléti alapellátások
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
889900
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
-5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
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4.3.3. Egyéb bentlakásos ellátás – Helyettes szülői ellátás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a működtető és a helyettes
szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba
foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5500 Gyomaendrőd, Mikszáth Kálmán utca 30.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
14 104012
Gyermekek átmeneti ellátása
16 104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
17 104043
Család és gyermekjóléti központ

4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat is. A család- és
gyermekjóléti szolgálati feladatokat Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási
területén, a család- és gyermekjóléti központi feladatokat Gyomaendrődi Járás közigazgatási területén látja el.
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, visszavonás) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város
Polgármestere gyakorolja.
5.2.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6.
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2016. október 27.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Intézményvezető megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pál Jánosné, 5500 Gyomaendrőd, Móricz Zs. u. 1.
szám alatti lakost a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés b) pontja
alapján kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, valamint megbízza a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával, határozott időre, 5 évre, 2017. év január hónap 1.
napjától, 2021. év december hónap 31. napjáig.
Az intézményvezető bérét, mint magasabb vezető az 1992. évi XXXIII. tv. 23., 61-77. §-ai, valamint a 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet 3. §, 14. § és 15/A §-ai alapján a következőként állapítja meg:
Garantált illetmény:
169.228 Ft
(G. fizetési osztály 9. fizetési fokozat)
Szociális ágazati összevont pótlék
41.495 Ft
Magasabb vezetői pótlék (250%):
50.000 Ft
Összesen (kerekítve):
260.723 Ft
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Átvevő munkáltató tájékoztatási kötelezettsége"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. §-ban foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségnek a megadott
határidőn belül a törvényes eljárási rendnek megfelelően tegyen eleget.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárás
kezdeményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (2) bekezdése alapján
a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmet terjeszt elő az általa 2017. január 1. napjával alapított
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalánál a 2017. január 1. napjával hatályba lépő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény módosítása okán.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója az új intézményt a jelenleg hatályos szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok szerint, változatlan
személyi és tárgyi feltételekkel működteti tovább.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontja alapján jóváhagyja a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programját valamint
szervezeti és működési szabályzatát.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója elfogadja, hogy a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Program függelékét képezi
a mindenkor hatályos, a szakminisztérium által kiadott protokoll, illetve a módszertani intézmény által kiadott
útmutató, szakmai ajánlás.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Tel: 66/282-560 Fax:66/282-560
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Család-és gyermekjóléti központ
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I.

A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye;

Az intézmény elnevezése:
Az intézmény székhelye:
Telefon/fax száma:
E-mail címe:

II.

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Tel./fax: 66/282-560
csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com

Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői;

Az ellátandó célcsoport jellemzői
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére jogosultak Gyomaendrőd,
Csárdaszállás és Hunya települések állandó vagy bejelentett lakosai és az itt tartózkodó
hajléktalanok.
A család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a
Gyomaendrődi Járás településein (Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa és
Ecsegfalva) állandó vagy bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok és az itt tartózkodó
hajléktalanok.
A klienskör jellemzői:
- hátrányos családi helyzet
- alacsony iskolai végzettség
- megfelelő szakképzettség hiánya
- testi és lelki egészségkárosodás
- alacsony jövedelem
- életvezetési problémák
- lakhatási problémák
- életkori sajátosságok
A klienskör sajátosságai és veszélyeztető tényezői
- szocializációs hiányok
- diszkrimináció (etnikai hovatartozás miatt)
- elszigetelődés, családi diszharmónia
- szenvedélybetegségek és egyéb más deviáns viselkedésformák (alkoholizmus,
bűnözés, öngyilkosság, depresszió)
- önbizalomhiány
- passzivitás
A nehéz gazdasági helyzet a középrétegek körében is leszakadást idézett elő. Az igénybe
vevők száma nőtt, elsősorban az eseti segítségnyújtás és ügyintézés vonatkozásában.
Ellátottak problémái:
Jellemző, hogy leggyakrabban a gyermeknevelési problémák jelennek meg, de nagyon
hasonló az arány az anyagi nehézségekre vonatkoztatva is.
A mikro térségben is jellemző a magas munkanélküliség, kevés a munkalehetőség, különösen
azoknak a munkahelyeknek az aránya, ahol alacsony végzettségű munkaerőt
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foglalkoztatnának. Gyakori, hogy a családok csak transzferjövedelemmel rendelkeznek.
Emiatt már eleve nagy feszültséget okoz a mindennapi megélhetés gondja, és erre rakódnak rá
az egyéb problémák.
A szülők gyakran túl nagy szabadságot adnak gyermekeiknek, kevés a kötelezettségük, túl
sok a szabadidejük, amit csavargással, esetenként törvénybe ütköző cselekedetekkel töltenek
el. Amikor a kamaszkorból adódó természetes lázadás időszaka eljön, az addig csak
„rosszalkodó, eleven” gyermekből hirtelen „kezelhetetlen” fiatal válik, amikor már a szülő is
elismeri tehetetlenségét, csakhogy ekkor már nagyon nehéz a folyamatok visszafordítása.
A szülők illetve a család életvitele is nagy gondot jelent. Nagyon sokszor éppen a rossz
életvitelből következnek a nevelési problémák.
Sajnos magas a szülői elhanyagolás illetve a családi konfliktusok aránya is. Elhanyagolásról
akkor beszélünk, ha a szülő nem elégíti ki a gyermek életkorának megfelelő szükségleteit,
különösen az étkezés, ruházkodás illetve gondozás terén. Ennek a problémának gyökere lehet
abban is, hogy alapvetően kevés a háztartás összjövedelme, de gyakoribb az, hogy a
bevételeket nem élelmiszerre, ruházkodásra, hanem inkább dohányárura esetleg alkoholra
költik a szülők. Gyakori az is, hogy a szülőknek nincs mintájuk arra vonatkozóan, hogyan
kellene nevelniük gyermekeiket.
A családi konfliktusok leggyakrabban az anya-apa között zajlanak, de időnként egyéb
családtagok is bevonódnak, különösen a nagyszülők, illetve a gyermek növekedésével megnő
a szülő-gyermek konfliktusok aránya is.
Kisebb számban, de előfordul fogyatékosság problémaként, ilyenkor gyakori, hogy a szülő is
alacsonyabb intelligenciával rendelkezik, illetve nem tud segíteni gyermekének a mindennapi
életvitelben, valamint a tanulási hátrányok korrigálásában.
A szülők vagy egyéb családtagok szenvedélybetegsége is jelentős problémákat okozhat. A
szenvedélybetegségnél elsősorban az alkoholfüggőség jelentkezik, de egyre gyakrabban
találkozunk olyan családokkal, ahol kábítószer használata is előfordul, illetve viselkedési
függőség (számítógép, internet használat vonatkozásában) jelenik meg.
Külön kiemelendő a családon belüli erőszak, ami mindig nagyon nehezen dolgozható fel,
hiszen a gyermek éppen abban a közegben, a családjában sérül, amelynek a biztonságról, a
feltétel nélküli elfogadásról kellene szólnia.
Az ellátandó terület jellemzői
1. Család-és gyermekjóléti szolgálat által ellátott települések
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
2. Család-és gyermekjóléti központ által ellátott települések
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
- Dévaványa
- Ecsegfalva
Gyomaendrőd bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekszik, a Hármas-Körös bal partján. 1982-ben jött
létre Gyoma és Endrőd községek egyesüléséből. Városi rangot 1989-ben kapott. 2013-tól a
Gyomaendrődi Járás székhelytelepülése. A település csendes nyugodt alföldi kisváros.
Budapesttől 160 kilométerre fekszik, autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és
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Mezőberény felől érhető el, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint
a 4-es főútról Kisújszállás és Dévaványa irányából.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára.
A település egészségügyi ellátását 6 háziorvos, 3 gyermekorvos, 7 védőnő, és szakrendelések
biztosítják.
Az idősgondozást a Térségi Szociális Gondozási Központ végzi, mely foglalkozik bentlakásos
idősellátással, idősek klubjával, házi segítségnyújtással, étkeztetéssel, és felnőtt fogyatékosok
nappali ellátásával. A településünkön található még: Rendőrőrs, Mentőállomás, Művelődési
Ház, Könyvtár.
A városban 2 bölcsőde, 6 óvoda, 2 állami és 1 egyházi általános iskola, 1 zene- és művészeti
iskola és 2 középiskola működik kollégiummal. Működik továbbá egy általános iskolai
kollégium, ahová a külterületen lakók gyermekei járnak.
Településünk állandó lakosainak száma 2016. január 1. napján 13.674 fő a munkanélküliek
aránya közel 10% (kb. 1200 fő).
A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a
magukat német (sváb) nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz
tartozók. A cigány közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi
önkormányzattal.
Gyomaendrődön a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken, míg a nyugdíjas
korú személyek száma stagnál. Nyolc év alatt 503 fővel 18 %-kal csökkent a 0-17 lakosok
száma, valamint 11 %-kal csökkent az aktív korú lakosok száma. A 60-69 éves korosztályt
vizsgálva létszámuk a fenti időszakban 18 %-kal nőtt, az idősebb korosztálynál viszont
stagnálást tapasztalunk, a nyugdíjas személyek várható életkora nem mutat településünkön
növekedést. A városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik számára a
közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani.
A két településrészen közel azonos ütemben figyelhető meg a lakosság elöregedése, a
különbség a lakosság anyagi és szociális helyzetében van, az endrődi településrészen jóval
több család szorul az önkormányzat segítségére.
Az elmúlt tíz évben évente átlagosan 130 fővel csökkent a település lakosainak a száma,
minden évben átlagosan 100 fővel többen haltak meg a településen, mint amennyien
születtek. A népesség lélekszámának visszaesése közel negyvenéves folyamat, mely az ország
területein különbözőképpen megy végbe A természetes fogyás tekintetében Békés Megye
népessége a két utolsó népszámlálás között 9,5 %-kal – országosan legnagyobb arányban –
tovább fogyott, így 2011-ben nagyjából annyian élnek a megyében, mint a 19. század végén.
Sajnos a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen az elmúlt 10 év alatt 8,5 %kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség számának csökkenése
mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a gyermekkorúak számának
csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az idősödési folyamat szintén
megfigyelhető településünkön, mely nagy terhet ró az önkormányzatra, hiszen az idősek
ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia. A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet
játszik még az el és bevándorlás. A település külterületein (Öregszőlő, Nagylapos) figyelhető
meg nagyobb arányú bevándorlás az alacsony ingatlanárak miatt. Az ide beköltözők nagy
része anyagilag és szociálisan rászorult személy illetve család.
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Csárdaszállás bemutatása
Csárdaszállás Békés megyében, Gyomaendrődtől kb. 15 km-re található kisközség. A falu
mellett vezet el a 46-os számú főközlekedési útvonal, valamint a Békéscsaba-Budapest vasúti
fővonal. Csárdaszállás, mint község 1952. január 1. óta önálló közigazgatási értelemben, a
közeli Köröstarcsa tanyáiból alakult ki.
A lakosság lélekszáma 2016. január 1-én 442 fő.
A településen található 1 óvoda és 1 orvosi rendelő. A településen alsó tagozat működik, a
felső tagozatos gyermekek iskolajárattal jutnak be a gyomaendrődi általános iskolákba.
A problématípusok közül a legkiemelkedőbb a munkanélküliség, emiatt sok család él rossz
anyagi körülmények között. Ehhez kapcsolódik gyakran szenvedélybetegség, elsősorban
alkoholizmus. A fiatalok iskolai tanulmányaik befejezése után jellemzően nagyobb
városokban telepednek le, a lakosság elöregedő.
Hunya bemutatása
Hunya Békés megyében, Gyomaendrődtől kb. 17 km-re található kisközség. Megközelíthető a
Gyomaendrődről Kondoros felé vezető úton autóval.
A településen található 1 óvoda és 1 orvosi rendelő, valamint 1 idősek nappali ellátását
biztosító klub. A településen lakó gyermekek általános iskolába Gyomaendrődre járnak,
ahova iskolabusz juttatja el őket.
A lakosság lélekszáma 637 fő. (2016. január 1-i adat)
A problématípusok közül a legkiemelkedőbbek a munkanélküliség és az anyagi
problémákhoz kapcsolódóan a szenvedélybetegség, elsősorban alkoholizmus. A település
tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető.
Dévaványa bemutatása
Dévaványa jellegzetes alföldi település, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon fekszik,
Békés megye északi részén, a Nagykunság és a Nagy-Sárrét találkozásánál. Közigazgatási
határa egyben Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye határa is. A Berettyó, a Kettős-,
valamint Hármas-Körös közötti síkság jellegzetes alföldi települése.
Közúton a 4. sz. főútról a kisújszállási, a 47. sz. főútról a körösladányi, a 46. sz. főútról a
gyomaendrődi leágazással érhető el. Békéscsabától 52 km távolságra fekszik. A vasúti
kapcsolatot
a
Budapest-Békéscsaba-Arad
fővonalról
leágazó
GyomaendrődKörösnagyharsány szárnyvonal biztosítja.
Állandó lakosok száma: 7622 fő 2016. január 1-én.
A településen található 1 óvoda, 1 állami és 1 egyházi általános iskola, 1 középiskola,
védőnői, háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat, idősotthon, pedagógiai szakszolgálat,
gyermekotthon, művészeti iskola valamint család-és gyermekjóléti szolgálat.
A település jellemző problémái: alacsony iskolázottság és szocializáció, munkanélküliség,
ehhez kapcsolódó anyagi problémák.
A település elöregedő, a fiatalok munka reményében elvándorolnak nagyobb településekre
illetve külföldre. A település legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat, jellemzően
közfoglalkoztatás keretében. A település elsősorban mezőgazdasági jellegű, a
termelőszövetkezet felbomlása után 1-2 mezőgazdasági vállalkozó telepedett meg, akik
humán erőforrást nem igényelnek.
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Ecsegfalva bemutatása
Ecsegfalva a Körös-Sárrét északi peremén fekvő település, 1949 óta önálló község. Határán
folyik a Hortobágy-Berettyó főcsatorna.
Lakosainak száma: 1157 fő (2016. január 1-i adat).
A településen található egy óvoda és egy könyvtár. A család-és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család-és
Gyermekjóléti Szolgálata látja el.
Fő probléma a településen, hogy a munkanélküliek száma és aránya magas. A fiatalok
elvándorolnak, a lakosság elöregedő.

III.

A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei

A szolgáltatás célja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján:
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítséget igénylő személyek, családok számára olyan szolgáltatást nyújtani, mely az
ilyen helyzethez vezető okokat megelőzi, a krízishelyzetet megszünteti, valamint az
életvezetési képesség megőrzését segíti.
A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
a gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Intézményünk az általános célokon túl speciálisan az ellátási területünkre jellemző
problémákra is megoldást kíván nyújtani.
Speciális céljaink az alábbiak:
Bár ellátási területünk nem tartozik a droggal erősen fertőzött települések közé, fontos célunk
a drog terjedésének megakadályozása érdekében a drogprevenció. Intézményünk munkatársa
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára, aktívan részt veszünk a Fórum munkájának
koordinálásában, programokat szervezünk és tartunk az itt élő és tanuló diákok, valamint
szülők és pedagógusok részére.
A dolgozó szülők számára segítséget nyújtunk, hogy gyermekeiket a nyári szünet ideje alatt is
biztonságban tudhassák, ehhez több hétig tartó nyári napközit szervezünk.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ellátandó települések lakói ismerjék intézményünk
munkáját és munkatársaink személyét, ezzel is segítve a bizalmas segítő kapcsolat kialakítását
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esetleges probléma esetén. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk különböző
rendezvényeket, szabadidős programokat, és aktívan részt veszünk a társintézmények
programjain is.
Az ellátási területünkön kiemelt figyelmet fordítunk a téli időszakban a hajléktalansággal
veszélyeztetett emberekre, illetve a kihűléses esetek megelőzésére. Ehhez kapcsolódóan
intézményünkben rendelkezésre áll 7 db fatüzelésű kályha, melyek időszakosan
kihelyezhetők, illetve krízishelyzetben fát is kapnak a rászorulók.
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk szolgáltatásaink fejlesztésének, illetve új szolgáltatások
bevezetésének. Ehhez kapcsolódóan folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.
Intézményünk dolgozói képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek Uniós és hazai
pályázatok elkészítésében és megvalósításában is.

A szolgáltatás alapelvei





IV.

Önkéntesség: A hatóság által együttműködésre kötelezett kliensek kivételével, a
szolgáltatást mindenki önkéntesen veheti igénybe.
Titoktartás: A Szociális Munka Etikai Kódexe alapján a szociális munkás az
általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és az
információk felelős kezelését, de társadalmi felelőssége vagy egyéb kötelezettségek
módosíthatják ezt a felelősségét, amit mindenkor a kliens tudomására kell hoznia. A
titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra rögzített, és az azokból
kikövetkeztethető információkra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és
publikációkra is vonatkozik.
Adatkezelés: Adatkezelésnél és nyilvántartásnál a Szociális Munka Etikai Kódexe és
az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásai szerint járunk el , különös tekintettel az adatok védelmére, a
szolgáltatást igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók jogaira, és az adatvédelmi
nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásokra. Személyes adatokat csak kivételes
esetekben szolgáltatunk ki, pl. tudományos, vagy statisztikai célra.

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a
létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírása

1. Család-és gyermekjóléti szolgálat
Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással együtt a család- és gyermekjóléti szolgálat
keretében működik.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainkat tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások,
ellátások közvetítésével látjuk el.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert
működtetünk. A kapott jelzés alapján feltérképezzük az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családokat, személyeket, és személyesen felkeresve
tájékoztatjuk őket a családsegítés keretében nyújtható segítségről.
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Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő.
a) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk
 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
 a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztést,
 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást
 végezzük a kríziskezelést, illetve segítjük nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatások elérését,
 a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter általi kijelölés alapján segítjük
menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt
társadalmi beilleszkedést
 A gyermekjóléti szolgáltatás kliense a gyermek, az intézmény az ő mindenek felett
álló érdekét képviseli. A család gondozása elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Ennek
egyik fontos, de nem egyetlen eszköze, a szülői képességek kiteljesítése, a szülői
felelősség megerősítése.
b) Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladataink körében
-

folyamatosan figyelemmel kísérjük a településeken élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a
szükséges intézkedést,
önálló helyettes szülőket foglalkoztatunk
nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről.
segítjük a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
felkérésre környezettanulmányt készítünk,
kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
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-

-

-

biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
részt veszünk a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában,
tájékoztatjuk a családot a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító
támogatásokról, segítjük a támogatásokhoz való hozzájutást,
megszervezzük a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásokat vagy az
ezekhez való hozzájutást
támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyaát, segítjük, tanácsokkal látjuk el,
valamint szervezzük a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz,
különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő
hozzájutását
szabadidős programokat szervezünk,
segítjük a hivatalos ügyek intézését.

c) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében


a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtetünk, melyben segítjük a nem
állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét.
Veszélyeztetettség észlelése esetén a jelzőrendszer tagjai a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással
együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
 feladatunk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítése,
 tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból,
illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő
elhelyezésének lehetőségéről.
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében szükség esetén iskolai
szociális munkát biztosítunk.
d) Feladataink a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 részt veszünk a családi konfliktusok megoldásában, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 Szükség esetén kezdeményezzük egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális
alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, vagy pedagógiai szakszolgálatok
igénybevételét,
A segítségnyújtás formái:
 Szociális segítő munka, egyéni esetkezelés: a klienssel az ellátás kezdetén
együttműködési megállapodást kötünk, és gondozási tervet készítünk. A gondozási
tervben rögzítjük a megoldandó feladatokat, felelősökkel és határidőkkel. Jellemzően
ilyen tevékenység: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett
szociális segítő munka és a pszichológiai tanácsadás.
 Csoportokkal végzett szociális munka: aktív korúak beilleszkedési programján belül és
azon kívül csoportokkal végzett szociális munka is folyik intézményünkben. Ennek
során hasonló helyzetben levő, közös célokat megfogalmazó kliensekkel
foglalkozunk.
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 Eseti segítségnyújtás: ilyen esetekben nem kötünk együttműködési megállapodást a
klienssel. Jellemzően az egyszeri segítségnyújtást követően az igénybevevő önállóan
intézi, rendezi problémáját és nem igényel további segítséget. A klienssel közösen
keressük meg a megoldási lehetőségeket.
 Ügyintézés: informális, adminisztratív tevékenység.
A segítség során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség. A szolgáltatások igénybe vétele
térítésmentes.

2. Család-és gyermekjóléti központ
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látunk el, amelynek keretében
o kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe
vételét,
o javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek
védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a
gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy
annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának
mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
o együttműködünk a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó
felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság
elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő
munkát koordinálunk és végzünk - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a
család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő
és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
o utógondozást végzünk a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
o védelembe vett gyermek esetében elkészítjük a gondozási-nevelési tervet,
szociális segítő munkát koordinálunk és végzünk, illetve a gyámhatóság
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához
kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv)
készítünk;
Szakmai támogatást nyújtunk az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
A járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása
érdekében
o havi rendszerességgel esetmegbeszélést tartunk a szolgálatokkal illetve szükség szerint
konzultációs lehetőséget biztosítunk.
o tájékoztatjuk a szolgálatokat a központ által nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő
változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által
nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.
o A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó - a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységek ellátás során - amennyiben a család- és
gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleljük, akkor
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bevonjuk a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába, egyéb esetben
felhívjuk a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtására.
A központban dolgozó esetmenedzser szociális diagnózist készít, mely tartalmazza
 a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatát
 a vizsgálat alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat
 jogosultságunk függvényében szociális diagnózist készítünk a meghatározó szerepet
betöltő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra vonatkozóan, melynek elkészítése során
bevonjuk a nem járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatót is
A központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
o utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
o kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
o gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
o jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
o családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;

V. Az intézményen
együttműködés módja

belüli

és

más

intézményekkel

történő

1. Intézményen belüli együttműködés
Személyi feltételeink
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti
Központ

Helyettes szülői tevékenység

közalkalmazotti jogviszonyban
4 fő családsegítő

1 fő intézményvezető
(szakvizsgázott szociális
munkás)

(3 fő szociális munkás,
1 fő szociálpedagógus)

2 fő esetmenedzser
(1 fő szociális munkás
1 fő szociálpedagógus)

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

megbízásos jogviszonyban
2 fő tanácsadó
(1 fő klinikai szakpszichológus
1 fő jogász)
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Esetmegbeszélés intézményen belül
A szolgálat segítő szolgáltatást nyújt, a szociális munka eszközeivel és módszerével, ezen
kívül szervezési és gondozási tevékenységet végez, egyének és csoportok részére. A segítő
munka hatékony ellátása érdekében esetmegbeszéléseket tart. Az esetmegbeszélések havi 1-2
alkalommal kerülnek megrendezésre. A megbeszéléseket az intézményvezető vezeti le.
Intézményen belüli esetmegbeszélések alkalmával a segítő munka esetvezetési kérdései
kerülnek megvitatásra.
Ezen megbeszélések elsődleges célja, a segítő munka során felmerülő dilemmák, személyes
érzések, problémák megértése a segítő munkát végző szakemberek csoportjának
részvételével. Az esetet hozó szakember lehetőséget kaphat az érzelmi-indulati tényezők
helyes kezelésére, illetve a konkrét esetvezetéssel kapcsolatos, más szakemberektől jövő
szubjektív, tárgyilagos nézőpontokról. A probléma megoldásához instrukciókat kaphat,
megoldási javaslatokkal gazdagodhat. Az esetvezetéssel kapcsolatosan felmerülő
sikertelenségek elemzésének az elsődleges helyszínéül is szolgál az esetmegbeszélés.
Az esetmegbeszélés tartalmi elemei:
- Az esetet hozó szakember tájékoztatást ad a konkrét esetről.
Itt ismertetni kell az eset kezdetének az idejét, a szolgáltatás igénybevételének a módját,
mi a feltérképezett probléma, a kliens és családjának a viszonyulását a problémához.
- A kliens és családjának bemutatása, jellemzése.
A szociális és családi háttér ismertetésével történik, megemlítve az iskolázottságot, a
foglalkozást, életkort, jövedelmi viszonyokat, lakás és életkörülményeket.
- A család érzelmi kötelékeinek, viszonyulásának bemutatása.
Itt ki kell térni a családon belüli és a családon kívüli viszonyokra.
- A kliensnek és családjának más intézményekkel való viszonyának bemutatása.
Van-e, vagy volt-e már kapcsolata eddig más segítő intézménnyel?
Ha volt, az milyen eredménnyel zárult?
A fentiek ismertetése után az esethozó érzelmi, indulati viszonyulásait vázolja fel a
kollégáknak a konkrét eset vonatkozásában. A következőkben kerül megbeszélésre a
kompetenciahatárok meghúzása, és az ezektől várható változások felvázolása. (Ez
természetesen még csak elméleti feltételezés.)
A probléma megoldása érdekében szükséges a változtatásokhoz való viszonyulásokat
feltérképezni.
Az esetmegbeszélések alkalmával a változtatások jellegét és irányát, valamint az esetleg
szükséges más szakemberek bevonásának lehetőségét és indokoltságát kell meghatározni.
Figyelni kell, hogy milyen akadályok keletkezhetnek a feladatmegoldás során, illetve ezeket
milyen módon lehet kompenzálni.
A kialakult helyzetet és a megoldási lehetőségeket is több szempontból kell vizsgálni és
elemezni. Meg kell határozni a szociális segítő munka konkrét eszközeit és módszereit a
változás érdekében.
Az esetmegbeszélések alkalmával értékeljük az elhangzottakat, a jelenlevők beszámolnak
érzéseikről és a folyamat egészéről. A közvetlen szakmai munkacsoport egységesítésének fő
fórumául szolgálnak az esetmegbeszélések, valamint a segítő szakemberek „kiégésének”
megakadályozásában is kulcsfontosságú szerepük van.
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Ismertetésre kerül a már folyamatban levő segítő tevékenység jelenlegi állapota, a család
együttműködésének felvázolása.
A szakemberek kérdéseket tesznek fel egymásnak, a problématerület teljes feltérképezésének
céljából.

2. Más intézményekkel történő együttműködés
2.1 Család- és gyermekjóléti szolgálat
A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében veszélyeztetettséget észlelő és jelző
rendszert működtet.
A feladatok ellátása és koordinálása a települési jelzőrendszeri felelős feladata.
Ennek keretében:
- figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek
életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások,
szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást
igénylő helyzetét,
- a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet
esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
- tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén
élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
- fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a
szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
- a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család
szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
- az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye
ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés
kötelezettségét,
- a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti
rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
- a
jelzőrendszeri
szereplők
együttműködésének
koordinálása
érdekében
esetmegbeszélést és szakmaközi megbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést
készít,
- egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó
részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége
birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva
esetkonferenciát szervez,
- éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal
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Esetkonferencia külső szereplőkkel:
Az esetmegbeszélés állandó meghívottja az adott gyermek vagy gyermekek ügyében illetékes
védőnő, a bölcsőde, óvoda munkatársa, iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve a
nevelési tanácsadó munkatársa, valamint a járási jelzőrendszeri tanácsadó.
Az esetmegbeszélésre a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét meg kell hívni, ha olyan család
ügyét tárgyalják, melynek bármely tagja fiatalkorúak pártfogó felügyelete alatt áll.
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények képviselőit
szükség szerint kell meghívni, így különösen akkor, ha részvételük az egyes gyermekkel
kapcsolatos probléma megoldásához, illetve a gyermekek nagyobb csoportját érintő
veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.
Szakmaközi megbeszélés
A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre
meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell
szervezni.
A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait,
akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését
célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.
Éves szakmai tanácskozás:
A család-és gyermekjóléti szolgálat minden év február 28-ig tanácskozást szervez, amelyen
- a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan
értékelik a jelzőrendszer éves működését,
- áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és
szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.
A szakmai tanácskozásra meg kell hívni:
- az ellátott települések polgármestereit, a képviselő-testületek tagjait és a jegyzőket,
- a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások
fenntartóit,
- a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények
képviselőit,
- a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,
- a gyámhivatal munkatársait,
- a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.
Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai
tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el.
Az intézkedési terv tartalmazza
- a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
- az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
- az éves célkitűzéseket, és
- a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának
javítása érdekében tervezett lépéseket.
A szolgálat kapcsolatot tart továbbá minden olyan szereplővel, aki a kliens problémájának
megoldásában releváns közreműködő lehet.
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Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- és
gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez
tudomást, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.
2.2 Család-és gyermekjóléti központ
A család-és gyermekjóléti központ koordinálja a család-és gyermekjóléti szolgálat által
működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert.
A feladat ellátása a járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata.
A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ
- koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás
szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és
összehangolásához,
- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri
intézkedési terveket,
- a család- és gyermekjóléti szolgálat 9. § (7) bekezdése szerinti megkeresése alapján
segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik,
- segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti
konfliktusok megoldásában,
- megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban,
- megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést, és
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal.
A család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti
szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében
- havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint
konzultációt biztosít, és
- tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő
változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által
nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.

VI.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított
szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, valamint a
szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési,
fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja

A családok gondozásának elsődleges módszere az egyéni esetkezelés, szociális segítő munka.
A klienssel történő kapcsolatfelvétel történhet a szolgálat irodájában, vagy a kliens
otthonában. A klienseknek csak egy része keresi meg önként a segítő intézményt, többeket a
jelzőrendszer tagjai irányítanak az intézményhez..
Az emberek segítő munkával kapcsolatos elképzelései többnyire bizonytalanok, akik nem
önkéntesen keresik fel az intézményt gyakran elutasítóak. A kapcsolatfelvétel során az első,
legfontosabb feladat oldani a feszültséget, támaszt nyújtani, megerősíteni a klienseket abban,
hogy gondjait megfogalmazhatja. Az első találkozás a probléma megfogalmazása, feltárása,
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ebből kell megérteni a helyzetét, az adott körülményeket. Az első interjú rendszerint hosszabb
időt vesz igénybe azért, hogy valamennyi lényeges tényt feltárjunk. Ekkor kerül sor az
együttműködési megállapodás megkötésére is. A megkötéstől számított 15 napon belül kell
elkészíteni a további adminisztrációt.
Ennek során a kliens megfogalmazza problémáját. A családsegítő irányított beszélgetéssel
segíti elő azoknak a tényezőknek a feltárását, melyek a kialakult helyzetért felelősek.
Ha a családsegítő megítélése szerint a probléma megoldása érdekében egyéb szolgáltatás
igénybevétele is szükséges, erre javaslatot tesz, és közvetít a szolgáltatás elérésében.
Az ügyféllel való kapcsolattartás történhet személyesen, az otthonában vagy az intézmény
irodájában, illetve telefonbeszélgetés útján.
A folyamat egésze során időről időre szükség van az egész kapcsolatrendszer átgondolására.
A gondozási folyamat értékelése félévente történik.
Amennyiben a kitűzött cselekvési terv alapján nem sikerül megoldani a problémákat, a
sikertelenség okait felvázolva meg kell fogalmazni a szükséges változtatásokat.
Az eset értékelésénél a családsegítő és a kliens közösen számadást készít arról, hogy mit értek
el, mi az, amit a kliens hosszabb távon is hasznosítani tud, és mi az, ami nem oldódott meg.
Utóbbiak kapcsán olykor szükségessé válik az eset átadása, vagy a szerződés újrafogalmazása
és a segítő munka továbbvitele új feltételek között.
A szolgálat által végzett szociális segítő munka során sor kerülhet az esetátadásra. Az
esetgazda esetei ilyenkor egy másik szakemberhez kerülnek. Ennek oka lehet személyi
változás, intézményen belüli átszervezés valamint személyes okai is lehetnek a váltásnak.
Ez utóbbi esetben a segítő szakember esetleges bevonódásáról lehet szó, amely miatt úgy érzi,
hogy nem tud vagy nem képes szakmailag helyes lépéseket tenni az adott ügyben a személyes
érzései miatt. Ilyen esetekben a szakember ezt köteles jelezni az intézményvezetőnek, mert a
kialakult helyzet nagyban hátráltatja a szociális segítő munka eredményességét. Az esetátadás
előtt indokolt egy esetmegbeszélést tartani a team tagjainak részvételével, ahol az eset
ismertetésre és megbeszélésre kerül. Ha a folyamat végeztével az esetet hozó szakember
érzései változatlanok, valamint a munkacsoport tagjai véleménye szerint is indokolt egy
másik szakember kijelölése, akkor ez az intézményvezető hozzájárulásával történhet meg.
A segítő személyének változásáról a klienst korrekten tájékoztatni kell, és az új segítő
szakember bemutatása is meg kell, hogy történjen.
Az esetátadás előtt a távozó szakembernek ismertetni kell az ügy jelenlegi állását, az elért és a
még megvalósításra váró feladatokat az új esetgazdával.
Az esetátadáson az intézményvezető valamint a szolgálat érintett munkatársai vesznek részt.
Az eset átadását az esetnaplóban rögzíteni kell.
Amennyiben a gondozási terv alapján a feltérképezett problémák megoldódnak, az
elérhetőségek és további szolgáltatások lehetőségének megadásával az eset lezárásra kerül.
A lezárás az intézményvezető jóváhagyásával, az esetnaplóban dokumentálva történik.
Az intézményben a segítségnyújtás során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség. A
szolgáltatások igénybe vétele térítésmentes.
Ellátási területünkön biztosított szolgáltatások:
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a. a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működtetése
Az eddig a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat által külön működtetett jelzőrendszer
integrálásával megvalósul a teljes ellátási terület lefedése.
Az éves szakmai tanácskozáson már a teljes jelzőrendszer kapott tájékoztatást az új
feladatokról. Az eddigi tapasztalatok és a jelzőrendszeri tagok beszámolói alapján elkészített
éves intézkedési terv foglalja magában a tapasztalt problémákat és a megoldási stratégiát.
A szakmaközi megbeszéléseket a beszámolókban és a jelzőrendszeri tagok által
megfogalmazott témákban tartjuk. Jogszabályi változások esetén az érintett jelzőrendszeri
tagok számára rövid időn belül tartunk megbeszéléseket.
Ellátási területünkön viszonylag kicsi a települések lélekszáma, nagyon jelentős a személyes
ismeretség, kapcsolatunk a jelzőrendszeri tagok többségével napi-heti szintű, ami nagyban
megkönnyíti a jelzőrendszer működtetését.
A jelzések megtehetők személyesen, telefonon vagy írásban, az intézmény elérhetőségein.
A jelzéseket az aktuálisan ügyeletet ellátó munkatárs fogadja, és mérlegeli az eset
súlyosságát. Amennyiben jelzőrendszeri tagtól érkezik a jelzés, felhívja a figyelmet a jelzés
írásban történő megküldésére is.
Ha azonnali intézkedés szükséges, akkor a jelzésben szereplő információkról tájékoztatja az
intézményvezetőt vagy helyettesét és egyeztetik a további teendőket. Amennyiben nem
igényel azonnali intézkedést, a jelzésről feljegyzés készül, az intézményvezető eldönti, melyik
családsegítő munkatárs kapja az esetet, és ő végzi a további feladatokat.
Az intézkedések megtétele után az illetékes családsegítő visszajelzést küld a jelzést tevő
számára, amennyiben ismert és kéri.
A jelzésekről a jelzőrendszeri felelős heti jelentést ír, és továbbítja a jelzőrendszeri tanácsadó
felé.
A téli krízisidőszakban fokozottabb a jelzőrendszer feladata. Ilyenkor egy mobil telefon áll
rendelkezésre, melyet a jelzőrendszer tagjai (mezőőrök, településőrök, rendőrök, polgárőrök,
tanyagondnokok) ismernek, és ezen a nap 24 órájában jelezhetnek, ha veszélyeztetett
emberről vagy családról szereznek tudomást. Ilyen esetben intézményünk munkatársa részt
vesz a probléma megoldásában, szükség szerint intézkedik pl. hajléktalanszállóra szállításról.
Az intézmény a jelzőrendszeri tagok jelzései alapján összeállította a hajléktalansággal és/vagy
kihűléssel fenyegetettek listáját (veszélyeztetettségi lista). Itt jellemzően idős, egyedül élő
személyek szerepelnek.
A tél elején, illetve a hidegebb időszakokban intézményünk munkatársa bejáráson egy
polgárőrrel végiglátogatja azokat az embereket, akik a veszélyeztetett listán szerepelnek.
Felmérik aktuális állapotukat, illetve megadják a krízis telefon számát, hogy probléma esetén
azon jelezzenek. A veszélyeztetettségi listát folyamatosan felülvizsgáljuk és aktualizáljuk.
b. szociális, életvezetési, és mentálhigiénés tanácsadás
A tanácsadások többsége egyénileg illetve családi körben történik. Ha több kliensnek is
hasonló a problémája, akkor csoportot szervezünk adott témakörben.
Tapasztalataink szerint a nehézségek leggyakrabban gyermekneveléssel, illetve
pénzkezeléssel kapcsolatban jelentkeznek.
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c. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
Az intézmény munkatársai napi kapcsolatban állnak a polgármesteri illetve a járási hivatal
dolgozóival minden ellátott település vonatkozásában. A kitöltendő adatlapok elektronikusan
rendelkezésre állnak, azok nyomtatásában és kitöltésében segítünk a klienseknek. A
rendkívüli támogatások esetében a hivatalok kikérik a véleményünket, és javaslatunk esetén
támogatják a klienseket.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Tanyagondnoki és Támogató Szolgálattal is
rendelkezik, így szükség esetén megoldható a kliensek szállítása is a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása érdekében.
Felmértük az ellátási területünkön működő civil szervezeteket, melyek céljai hasonlóak
intézményünkéhez. Felvettük velük a kapcsolatot, és kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Vannak olyan civil szervezetek, melyek programokat szerveznek, ezekben igény szerint
segítünk. Ezen kívül gyakran kérik a segítségünket adományok osztásában, a rászorulók
megtalálásában is.
Intézményünk munkatársa részt vett a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában és
felülvizsgálatában, ahol a helyi problémákra specifikus megoldási javaslatokat dolgoztak ki.

d. a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítése
A család diszfunkcionalitása lehet időszakos vagy tartós. Az első esetben többnyire egy adott
élethelyzetről, esetenként krízisről beszélünk, mely az addig egészségesen működő család
életét felborítja. Tartós működési zavar hátterében gyakran áll valamely családtag
szenvedélybetegsége, esetleg más krónikus betegség.
Intézményünk a kóros működésről, konfliktusokról többnyire a jelzőrendszer tagjain keresztül
értesül. Ilyenkor a családdal felvéve a kapcsolatot családi konzultációt, megbeszéléseket
szervezünk az okok kiderítésére és megoldására. Amennyiben megítélésünk szerint
szükséges, más szakembereket is bevonunk a folyamatba: pszichológus, orvos, addiktológus
stb.
Konfliktusok történhetnek a családon belül is, de egyre gyakoribb az intézményekben,
különösen iskolákban előforduló konfliktus, mely történhet a gyermekek között, vagy a
pedagógus és a gyermek között.
Ezekben az esetekben a jelzés alapján felvesszük a kapcsolatot az érintettekkel, és külső
konzulensként segítjük a konfliktus feloldását. A külső, a konfliktusba nem bevonódott
személy racionálisabban látva a konfliktus forrását segítséget tud nyújtani abban az esetben is,
ha az érintettek már reménytelennek látják a helyzetet.
Meghívásra részt veszünk az iskolákban szervezett esetmegbeszéléseken, illetve
intézményünk hívja össze az érintetteket. Szükség esetén más szakembereket: pszichológus,
rendőr is bevonunk az esetmegbeszélésbe.
Felkérésre tájékoztató előadásokat tartunk az oktatási intézményekben gyermekek,
pedagógusok és szülők számára is.
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e. felkérésre környezettanulmány készítése
Leggyakrabban a Járási Gyámhivatal felkérésére készítünk környezettanulmányt a gyámság
és gondnokság alatt állók családjaiban, illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
kérésére a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához.
Ezen kívül más társszervek (pl. kórház, rendőrség) munkáját is segítjük a pontos
környezettanulmányokkal.
f. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémával küzdők, a
fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, ill. egyéb szociálisan rászorult személyek
és családjaik részére tanácsadás nyújtása
Több éven keresztül a szociális segélyben részesülők számára kötelező volt az együttműködés
a családsegítő szolgálattal. Bár ez a kötelezés már nincs érvényben, a korábbi kötelezettek
továbbra is rendszeresen bejárnak az intézménybe.
Heti rendszerességgel kapunk tájékoztatást a járási hivatal foglalkoztatási osztályától
képzésekkel és munkalehetőséggel kapcsolatban, melyet megosztunk klienseinkkel is.
Azok számára, akik még visszakerülhetnek az elsődleges munkaerő-piacra, egyéni és
csoportos felkészítést tartunk álláskeresési technikák vonatkozásában.
Az intézmény pszichológusa addiktológiai tapasztalatokkal is rendelkezik, így azon
szenvedélybetegeknek, akiknek az ambuláns tanácsadás elegendő, nem kell vidékre járniuk.
g. közösségfejlesztő
készségfejlesztés

programok

szervezése,

valamint

egyéni

és

csoportos

Különböző korosztályok számára szervezünk csoportokat önismeret és személyiségfejlesztés
témakörében.
Jellemzően az iskolás korosztály érhető el könnyebben, különösen az iskolai szünetekben,
számukra az önismereten kívül pénzkezelési ismeretek témakörében szervezünk csoportos
foglalkozást.
Kapcsolatban állunk olyan céggel, ahol sok a hátrányos helyzetű illetve egészségkárosodott
munkavállaló, számukra is tartunk csoportfoglalkozásokat a fenti témakörökben.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ellátandó települések lakosai ne csak a tevékenységünkhöz
kapcsolódó negatív tendenciákról tudjanak (pl. gyermekek kiemelése), mivel ez ellenállást
generál a munkánkkal és a munkatársainkkal szemben.
Ezért rendszeresen szervezünk szabadidős és egyéb, különböző témájú programokat.
A Kihívás Napján felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra egészségpiac szervezésével.
Előadássorozatot szervezünk nők számára a nőiesség, anyaság témakörében,
Segíteni kívánjuk a dolgozó szülőket, így minden nyáron intézményünk szervezi a nyári
napközit. Ez igény szerint a nyári szünetben 5-8 hetet jelent, amikor a gyermekek szakszerű
felügyelet mellett szabadidejüket hasznosan tölthetik. A nyári napköziben a szülőknek csak az
étkezést és a belépőket kell téríteniük, így az alacsonyabb jövedelműek számára is elérhető ez
a szolgáltatás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményünket bízta meg a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum létrehozásával és működtetésével. Munkatársunk a KEF titkára. 2016-ban pályázati
forrásból megtörtént a település helyzetértékelése a szenvedélybetegségek témakörében, és a
Fórum ennek a dokumentumnak a felhasználásával állította össze cselekvési tervét.
A programok anyagi hátterének biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a
pályázati lehetőségeket. Munkatársaink korábban képzéseken is részt vettek, hogy sikeresen
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pályázhassanak hazai és uniós forrásokra. Tapasztalattal rendelkezünk ilyen pályázatok
írásában és megvalósításában egyaránt.
h. kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások
Munkatársaink mindig aktuális információkkal rendelkeznek az adható támogatásokról.
Krízisbe került egyének és családok esetén az önkormányzat javaslatunkra települési
támogatással illetve egyéb módon segíti a rászorultakat. Az intézmény rendelkezésére áll
ruhanemű, melyet oda tudunk adni a klienseknek.
Amennyiben a rászorulónak nincs jövedelme, térítésmentes étkezést vehet igénybe a Térségi
Szociális Gondozási Központnál.
A téli tüzelési problémák enyhítésére Gyomaendrőd Város Önkormányzata 7 db kályhát
vásárolt. A kályhák kölcsönadásával és a rászorultság vizsgálatával intézményünket bízták
meg.
Amennyiben valakinek a téli időszakban elromlik a kályhája, és nincs más fűtési módra
lehetősége, ezt jelzi a család-és gyermekjóléti szolgálatnál. A családsegítő munkatárs kimegy
a helyszínre, és megnézi, hogy valóban szükség van-e a kályhára, illetve hogy kémény
rendelkezésre áll-e. A családsegítő azt is vizsgálja, hogy egyéb módon megoldható-e a
probléma (pl. más családtag segítsége által).
Amennyiben nem, akkor az igénylő kölcsön kapja a kályhát a fűtési szezon végéig. A kályha
állapotáért felelősséggel tartozik a kliens.
A településen rendelkezésre áll minden télen bizonyos mennyiségű tűzifa, melynek
kiosztásában intézményünk szerepet vállal.
Amennyiben valaki intézményünkhöz illetve az önkormányzathoz fordul, hogy elfogyott a
tüzelője, intézményünk munkatársa megvizsgálja a körülményeket, és amennyiben valóban
nincs tüzelője, egyszeri alkalommal kaphat 5 mázsa tűzifát.
i.

a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe
vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatok

Az átalakítás után azon kliensek számára, akik támogatott lakhatást vesznek igénybe, mentális
és életvezetési tanácsadást biztosítunk. Munkatársunk támogató segítséget nyújt az
igénybevevő számára egy olyan személyi és infrastrukturális háttér biztosításával, mely
lehetőséget nyújt arra, hogy folyamatosan önállósodva egyedül is képes legyen ellátni
önmagát és esetleg családját.
A szolgáltatások közvetítése és nyújtása során lehetőséget biztosítunk az ügyfeleknek az
ügyintézéshez szükséges telefon, fax, fénymásolás, internet használatára. Dologi javak
közvetítése során segítséget nyújtunk más szervezeteknek az adományozás szervezésében,
lebonyolításában.
Ügyfélfogadás Gyomaendrőd településen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában:

NAP
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
DÉLELŐTT
DÉLUTÁN
8.00 -12.00
12.30 – 16.00
8.00 -12.00
------------------------------12.30 - 16.00
8.00 -12.00
-------------------------------12.30 - 16.00
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A szolgáltatás biztosítása a Gyomaendrődi Járás többi településén:
A szociális segítő munka módja és folyamata minden település esetén megegyezik.
Hunya
Hunya község Gyomaendrődtől 20 km-re helyezkedik el. Megközelítése: Gyomaendrődöt és
Kondoros nagyközséget összekötő úton gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Hunya Községháza kijelölt helyisége
Hunya Rákóczi út. 19.
Időpontja:
minden hónap harmadik keddjén 14.00-15.00 óra között
A családsegítő és az esetmenedzser a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az Önkormányzat a település központjában helyezkedik el, rendezett környezetben.
A településen a megjelenő főbb problématípusok a következők: munkanélküliségből adódó
rossz szociális helyzet, alkoholprobléma, kapcsolattartás.
Intézményünk munkatársa gyakran közvetít a rászoruló családok és a Vöröskereszt vagy
egyéb segítő szervezetek között.
A kliensek az esetek nagy többségében felvilágosítást kérnek a helyi szociálpolitikai
lehetőségekről, és igen gyakran a nyomtatványok kitöltésében is kérik munkatársaink
segítségét.
Csárdaszállás
Csárdaszállás Gyomaendrőd és Mezőberény között fekszik félúton. A 46-os számú út mentén
lehet megközelíteni a községet gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Csárdaszállás Községháza kijelölt helyisége
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Időpontja:
minden hónap második szerdáján 14.00-15.00 óráig
A családsegítő és az esetmenedzser a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
A Községháza épülete a település központjában helyezkedik el, jól megközelíthető az
ügyfelek számára és akadálymentesített.
A kliensek legtöbbször a helyi szociálpolitikai lehetőségekről kérnek felvilágosítást,
ügyintézésben kérnek segítséget.
A településen sajnos a munkalehetőségek igen behatároltak, ebből kifolyólag több család
rossz anyagi körülmények között él.
Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában a család- és gyermekjóléti központ feladatai
kerülnek ellátásra.
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Dévaványa
Dévaványa Gyomaendrődtől kb. 20 km-re fekszik. Megközelítése: gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa minden hónapban előre egyeztetett
időpontban ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat épületében.
A városban a szolgáltatást 2 fő esetmenedzser látja el.
Helyszíne: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Dévaványa Eötvös u. 44.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az épület jól megközelíthető az ügyfelek számára és akadálymentesített.
Ecsegfalva
Ecsegfalva Gyomaendrőd településtől kb. 33 kilométerre helyezkedik el, Dévaványán
keresztül közelíthető meg gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa minden hónapban előre egyeztetett
időpontban ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Család-és gyermekjóléti szolgálat épületében
Ecsegfalva, Ady u. 5.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az épület a település központjában helyezkedik el, jól megközelíthető az ügyfelek számára.

VII.

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevétele többnyire jelzések alapján történik. A jelzés érkezhet az
alábbiaktól:
- köznevelési intézmény,
- rendőrség,
- gyámhatóság,
- házi orvos, házi gyermekorvos
- védőnő,
- más gyermekjóléti szolgálat,
- magánszemélyek.
A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója, vagy az észlelő-és
jelzőrendszer bármely tagja.
Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban.
A jelzőrendszer tagjai jelzést csak írásban tehetnek. Krízishelyzet esetén telefonos vagy
személyes jelzés alapján is történik intézkedés, de utólagosan itt is kötelező az írásbeli jelzés.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kivétel a gyámhatóság által határozatban a
családgondozás igénybevételére kötelezettek.
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VIII. A gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló
tájékoztatás helyi módja
A család- és gyermekjóléti központ a feladatkörébe tartozó tevékenységekről, azok
megkezdéséről, céljáról és tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai
igénybevételének módjáról a helyi sajtóban, települési önkormányzatok honlapján, illetve a
központ munkatársai által tájékoztatja a települések lakosságát, továbbá a jelzőrendszer
tagjait.

IX.

Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző
személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

1. Igénybe vevők jogai, azok védelme
1. Az ügyfélnek joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára
tekintettel a Központ által biztosított ellátásra, valamint az egyéni szükségletei,
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A Központ által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos
megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti,
etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének
hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt.
2. A Központban maximális figyelmet fordítunk az ügyfeleket megillető emberi jogok
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel

az élethez, emberi méltósághoz,

a testi épséghez,

a testi-lelki egészséghez, az önrendelkezéshez való jogra.
3. A Központ ügyfeleit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel
kapcsolatos titokvédelem.
4. A Központ biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtása során az ügyfél problémájával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos, különös
információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne
szerezhessen tudomást.
5. Amennyiben az ügyfél egészségi állapota vagy egyéb körülményei miatt közvetlenül
nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget nyújt
ebben, illetőleg értesíti az ügyfél törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi
képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.
Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség tudta és beleegyezése
nélkül semmilyen adat nem szolgáltatható ki.
A központ munkatársa a család egy tagjának nyújtott segítséget a család belső viszonyaira
tekintettel kell, hogy biztosítsa. Arra törekszik, hogy a belső és külső erőforrások fokozásával
a család összetartó ereje növekedjék, a hiányzó funkciók visszapótlódjanak.
Az intézménynek az egyén, a család problémájának vizsgálata során egyedileg kell
mérlegelnie a segítségnyújtás legcélszerűbb, körülményeknek megfelelő módját.
Bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény birtokába került adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról szóló 2011.évi CXII törvény előírásai szerint kezeljük.
A családsegítő és az esetmenedzser köteles külön nyilatkozatot tenni az 1997. évi XXXI. tv.
15. § (8) bekezdése alapján.
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A gyermekjogi és az ellátott jogi képviselő neve és elérhetősége az intézményben jól látható
helyen van függesztve, az esetleges változások folyamatos aktualizálásával.
Békés megyében
Ellátottjogi képviselő: HŐHN ILDIKÓ
Elérhetőségei: e-mail: hohn.ildiko@obdk.hu Telefon: 06-20/489-9581
Gyermekjogi képviselő : VETÉSI CSILLA
Elérhetőségei: e-mail: vetesi.csilla@obdk.hu , telefon 06/20-4899-626
2. Személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme
A család-és gyermekjóléti központ munkatársai munkavégzésük során közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így joguk van a védelemhez (jogi, szükség esetén fizikai védelem), a
tájékoztatáshoz és az érdekvédelemhez.
A központ munkatársai a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok maximális
betartása mellett végzik munkájukat.
A szociális. gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat – a külön
jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben – megilleti az a jog, hogy
személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,
tevékenységüket értékeljék és elismerjék.

X.

A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége
biztosításának módja, formái

A szociális szolgáltató szervezetben a munkavállalók továbbképzésre kötelezettek. A szociális
és gyermekjóléti alapszolgáltatást végző szakmai tevékenységet folytatók körében-, kredit
pontszerzéssel teljesíti a szakember továbbképzési kötelezettségét. Felsőfokú végzettségű
munkatársnak 80 kreditpontot kell gyűjtenie a továbbképzéseken a részére előírt
továbbképzési időszak alatt. Az intézménynél a munkavállalók a továbbképzési tervben
meghatározott ütemben vesznek részt a kötelező továbbképzéseken.
Mind a szervezetnek, mind a munkavállalóknak e kötelezettségükkel a szolgáltatás minőségi
kiteljesedése biztosított.
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény
a munkakörre előírt szakképesítés. Lehetőséget biztosítunk a szakdolgozók részére, hogy
továbbképző tanfolyamokon és továbbképző előadásokon részt vegyenek.
Lehetőség szerint helybe hozzuk a továbbképzéseket, illetve más szolgáltatóknál dolgozó
kollégákkal telekommunikációs eszközökkel tapasztalatcseréket folytatunk. Folyamatosan
figyelemmel kísérjük a szakmai szabályok változásait, szakmai ajánlásokat, módszertani
közléseket. Minden dolgozóval szemben alapvető elvárás, hogy önállóan is megtegyen
mindent annak érdekében, hogy szakmai tudása naprakész legyen.
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XI.

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői
jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben
foglaltak szerinti alkalmassági felülvizsgálat módja

A működtető írásban tájékoztatást nyújt a helyettes szülőnek jelentkező személy részére a
helyettes szülői jogviszony létesítésének feltételeiről és a feladatellátásra való alkalmasság
vizsgálatának folyamatáról.
A működtető a jogviszony létesítését megelőzően vizsgálja a helyettes szülőnek jelentkező
személy feladatellátásra való alkalmasságát. Az alkalmasság vizsgálata kiterjed a
pszichológiai alkalmasság vizsgálatára is.
A működtető környezettanulmányt készít annak megállapítása érdekében, hogy a helyettes
szülőnek jelentkező személy körülményei alkalmasak-e a gyermek fogadására.
A helyettes szülőnek jelentkező személy háziorvosi véleménnyel igazolja a működtető felé,
hogy a saját és vele egy háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az
ellátandó gyermeket.

A szakmai programot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a ______________ számú
határozatával jóváhagyta.
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Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Tel: 66/282-560 Fax:66/282-560
E-mail: csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com

Szervezeti és Működési
Szabályzat

Hatályos: 2017. január 1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ___________ számú határozata alapján
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és
HATÁLYA
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Gyomaendrőd település Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és
gyermekjóléti alapellátások biztosítása érdekében működteti a Gyomaendrődi Család-és
Gyermekjóléti Központot.
A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az
intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat
a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény szakmai programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és
hatékony megvalósítását szabályozza.
1.2 Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet
 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet
 A Kjt. szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
szóló 9/2000.(VIII.4) SzCsM. rendelet
1.3 A Szabályzat hatálya
Az SZMSZ és a függelékét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény
minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra.
A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.

2. AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍM ADATAI
Az intézmény elnevezése:

Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
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Az intézmény székhelye:
Telefon/fax száma:
E-mail címe:

5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
66/282-560 Fax: 66/282-560
csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com

3. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA IRÁNYÍTÁSA
Az intézmény alapítószerve
Az intézmény jogelődje

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Térségi
Szociális
Gondozási
Központ
Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
2017. január 1.
2016. október 27.

Alapításának ideje:
Alapító okirat kelte:
Alapító okirat azonosítója:
Nyilvántartási száma:
Fenntartó szerve

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.

Felügyeleti irányító szerve:

Az intézmény költségvetési szerv
típus szerinti besorolása
Az intézmény gazdálkodási
jogköre:

Önállóan működő költségvetési szerv.

Gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő
költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi
feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott
megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az
intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja. (milyen
mértékben a munkaáltatói jogkör)

Az intézmény ellátási területe:
 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
települések közigazgatási területe
 Család- és Gyermekjóléti Központ hatáskörébe tartozó feladatellátás vonatkozásában a
Gyomaendrődi Járáshoz tartozó települések közigazgatási területe (Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya)
Fő tevékenység államháztartási szakágazati besorolása:
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889900
Intézmény vezetője

Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt
munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja
a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat
Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.

4

4. AZ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
4.1 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
104042Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043Család és gyermekjóléti központ
4.2 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
104012Gyermekek átmeneti ellátása

Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.
5. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK
Hosszú bélyegző:
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Telefon/fax: 06 (66) 282-560
Adószám:
Körbélyegző: Középen az ország címere. Címer körül az intézmény neve.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
Hosszú bélyegző: intézményvezető, családsegítő, esetmenedzser beosztásban dolgozók
Körbélyegző:
intézményvezető
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II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális illetve gyermekjóléti alapszolgáltatásai által
nyújt segítséget mindazon szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelükben részleges vagy
teljes segítségre szorulnak.
1. Magasszínvonalú szolgáltatás nyújtás elve: Intézményünk, az ellátás lehető legmagasabb
színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti
szervezetekkel, társintézményekkel, illetve hatósági feladatot ellátó szervezetekkel melyeknek
együttműködése az ellátottak, kliensek életminőségének javulásához hozzájárulhat.
2. Emberi jogok védelmének elve: Segítő tevékenységünk végzése során minden munkavállaló
alapvető kötelessége maximálisan tiszteletben tartani az ember – mint önálló indivídum alaptörvényben elismert jogait. A törvényben megjelölt gyermeki, emberi, és szociális jogok
megvalósulása érdekében az intézmény munkatársai mindenkor a kliens érdekeit képviselve
kötelesek tevékenykedni.
3. Törvényes képviselői jogok érvényesülésének elve: Mindenkor biztosítani kell, hogy a
korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kliensek érdekeinek védelme mellett a
szülők, a gyám, illetve más törvényes képviselő felügyeleti jogköre sérelmet ne szenvedjen.
4. Takarékosság elve: Működésünk során törekszünk humán erőforrásunk és pénzeszközeink
hatékony, takarékos felhasználására.
5. Az önkéntesség és a kliens mindenek felett álló érdekvédelmének elve: az intézmény a
kliensekkel és családjukkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Kivételt képez a
gyámhatóság által határozatban a családgondozás igénybevételére kötelezettek köre.
6. Személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának elve: az intézmény
alkalmazottainak, a feladatvégzés során tudomására jutott, személyiségi jogokat érintő adatok
és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan kötelezően
betartandó szabály A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvénynek, A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvénynek, az 1993. évi III .Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvénynek, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében lefektetett elvárások.
7. Kompetencia határok betartásának elve: Az intézmény hatósági feladatokat nem végezhet
annak ellátásával nem bízható meg.
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III.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett feladat
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Család- és gyermekjóléti szolgálat a családok segítése érdekében nyújtott segítő munkája során
a) Tájékoztatási feladatai körében
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
aa) a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő
tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában levő gyermeket
mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek
számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
ab) a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról,
ac) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt
és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást
elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos
örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és
elérhetőségéről,
ad) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető
szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.
b) Szociális segítőmunka keretében
ba) segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
bb) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
bc) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
bd) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a
közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes
megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család
problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő
személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével
esetkonferenciát szervez,
be) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő)
közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés
eredményességét,
bf) közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.
c) Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
ca) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti
szükségleteit,
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cb) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében
együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások
igénylésében,
cc) a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén
a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
cd) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek
mielőbbi hazakerülését.
d) a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
da) olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon
való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
db) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok
megszervezését.
e ) A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
ea) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
eb) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
ec) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
ed) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről
és a családba való beilleszkedéséről.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását
igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés
szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.
A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ
értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.
A jelzés alapján a családsegítést nyújtó intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja
őket a családsegítés céljáról és tartalmáról.
f ) Családsegítés keretében biztosítjuk továbbá:
Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást,
Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátáshoz továbbá a
szociális szolgáltatóhoz való hozzájutás megszervezését,
A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, fogyatékossággal élők és krónikus betegek, a szenvedélybetegek. A pszichiátriai
betegek, a kábítószer- problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és
családjaik részére tanácsadás nyújtását,
A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat,
segítő szolgáltatásokat
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek- a szolgáltatást igénybe vevő érdekében,
mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- a szükséges mértékig ki kell terjednie az
igénybevevő környezetére, különösen családtagjaira.
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-

menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi
beilleszkedés elősegítését, tekintettel arra, hogy Gyomaendrőd – mint járásszékhely település - a
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt település

A gyermekjóléti alapellátás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a
megelőzéséhez.
Ezen célok érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:
-

-

a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
-

a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális
munkát biztosíthat.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
-

-

a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozását,
a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében kezdeményezni
 egyéb gyermekjóléti alapellátások,
 szociális alapszolgáltatások,
 egészségügyi ellátások,
 pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételét.

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
Ennek keretében:
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
- önálló helyettes szülőket foglalkoztat
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
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-

segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
felkérésre környezettanulmányt készít,
kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről

2. Család- és Gyermekjóléti Központ által végzett feladatok
-

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosítja:
 utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
 kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;

-

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
 kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
 a gyermek védelembe vételére, illetve
 a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
 a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
 a gyermek családjából történő kiemelésére,
 a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint
 a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,
 együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
 utógondozást végez - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a területi
gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez,
 védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szocilis
segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a
továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
 Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.

3. Önálló helyettes szülő foglalkoztatása
A gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti elhelyezést biztosító helyettes szülői szolgáltatás
célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben. Ha szükséges
ideiglenesen pótolja a gyermek számára a szülői gondoskodást annak érdekében, hogy erősödjön a
család megtartó ereje.
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Célja, hogy ne alakuljon ki a gyermekek veszélyeztetettsége, vagy ha kialakult azt helyben a
szükségletekhez igazodva lehessen megszüntetni.
A szolgáltatás elősegíti a vérszerinti szülő akadályoztatása esetén a gyermekek meleg elfogadó
légkörben családias körülmények közötti gondozását.

V. ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE
Ügyfélfogadás Gyomaendrőd településen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában:

NAP
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
DÉLELŐTT
DÉLUTÁN
8.00 -12.00
12.30 – 16.00
8.00 -12.00
------------------------------12.30 - 16.00
8.00 -12.00
-------------------------------12.30 - 16.00

A szolgáltatás biztosítása a Gyomaendrődi Járás többi településén:
Hunya
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Hunya Községháza kijelölt helyisége
Hunya Rákóczi út. 19.
Időpontja:
minden hónap harmadik keddjén 14.00-15.00 óra között
A családsegítő és az esetmenedzser a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát.
Csárdaszállás
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Csárdaszállás Községháza kijelölt helyisége
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Időpontja:
minden hónap második szerdáján 14.00-15.00 óráig
A családsegítő és az esetmenedzser a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát.
Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában a család- és gyermekjóléti központ feladatai kerülnek
ellátásra.
Dévaványa
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa minden hónapban előre egyeztetett időpontban
ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat épületében.
A városban a szolgáltatást 2 fő esetmenedzser látja el.
Helyszíne: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Dévaványa Eötvös u. 44.
Ecsegfalva
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa minden hónapban előre egyeztetett időpontban
ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Család-és gyermekjóléti szolgálat épületében
Ecsegfalva, Ady u. 5.
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VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE
A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ szociális és gyermekjóléti alapfeladatot ellátó
költségvetési szerv – szociális intézmény. Munkavállalóinak engedélyezett létszáma: 9 fő.
1. Szervezeti ábra
1 fő intézményvezető
Szakvizsgázott szociális munkás

Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti
központ

Helyettes szülői tevékenység

közalkalmazotti jogviszonyban
4 fő családsegítő

(3 fő szociális munkás,
1 fő szociálpedagógus)

1

fő esetmenedzser

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

(1 fő szociális munkás
1 fő szociálpedagógus)

megbízásos jogviszonyban
2 fő tanácsadó
(1 fő klinikai szakpszichológus
1 fő jogász)

A szociális területen dolgozó szakemberek etikus és humánus magatartása alapvető követelmény.
Ennek érdekében minden dolgozónak kötelező betartania a Szociális munka etikai kódexében
lefektetett alapvető normákat.
Az intézmény évente legalább két alkalommal munkaértekezletet tart, melyet az intézményvezető hív
össze és részt vesz rajta minden dolgozó. Itt kerül sor az előző évi munka értékelésére és a következő
évi munkaterv ismertetésére, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos beszámolóra.
Munkaértekezlet összehívását kezdeményezheti az intézmény bármely dolgozója.
A dolgozói munkaértekezlet elfogadja:
- az intézmény továbbképzési tervét
- az intézmény SZMSZ-ét
A dolgozói munkaértekezlet véleményezi az intézményvezetői pályázatokat, továbbá véleményt
nyilvánít az intézményt érintő valamennyi kérdésben.
Az intézményvezető a dolgozói értekezleten:
- beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
- ismerteti a következő időszak feladatait,
- meghallgatja és válaszol a dolgozók szakmai kérdéseire.
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Dolgozói érdekképviseleti szervek:
Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével,
amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény vezetése támogatja, segíti
az érdekképviseleti szervezetek működését.
2. Munkakörök
A munkakörök betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény a
munkakörre előírt szakképesítés. A rendszeres továbbképzések lehetővé teszik azt, hogy a gondozást
irányító és végző dolgozók megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek.
A munkakörök jegyzékét az intézményvezető készíti el és tartja karban.
A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek
elkészítéséért és naprakészségéért az intézményvezető felelős.
a. Intézményvezető:
A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ élén álló intézményvezető vonatkozásában a
kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város
önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézmény vezetője rendes évi szabadságát a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester
engedélyével veheti igénybe. A szabadság nyilvántartása az intézményben történik. Az intézmény
vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a
munkáltatói jogkör gyakorlója felé. Az éves szabadság ütemtervének egy példányát minden év
március 31-ig, az igénybe vett szabadságáról pedig félévente köteles írásbeli tájékoztatót küldeni az
önkormányzat illetékes ügyintézőjének.
Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője a szervezetnek, munkáját a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján végzi.
Az intézményvezető felelőssége:
Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek. Felel:
- a szakszerű és törvényes működésért,
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
- a szakmai munkáért,
- a szociális munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
- a munkabalesetek megelőzéséért,
- a munkavállalók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért.
Az intézményvezető jogköre
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Szociális Törvény, Gyvt. valamint a
fenntartó határozza meg.
Az intézményvezető kiemelt feladatai:
- az intézmény vezetése,
- az intézmény jogszerű működésének és gazdálkodásának biztosítása,
- az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a
vonatkozó jogszabályok és a rendelkezésre álló költségvetés alapján,
- a munkáltatói jogkör gyakorlása,
- az intézmény képviselete,
- a munkahelyi baleset megelőzésének irányítása,
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a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe,
az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az intézményvezető köteles
ellátni az E-képviselő jogkörébe tartozó feladatokat .
Az intézmény vezetője E képviselő és adatrögzítő feladatokat egyaránt ellát
E képviselőként az intézményben kijelöli az adatszolgáltató munkatársakat és
gondoskodik azok felkészítéséről
az adatszolgáltatással kapcsolatos részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza

Főbb feladatai:
a) Magasabb vezetői hatáskörében irányítja, koordinálja és ellenőrzi:
- az intézmény szakmai, gazdasági tevékenységét, működését
- munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását
- az intézmény belső ellenőrzési mechanizmusait
- a munkavállalók tájékoztatását
- a munkaértekezletek megtartását
- az intézmény jogszabályi és intézményi elvárásoknak megfelelő működését
- a feladatok szakszerű, határidőben történő ellátását
- az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, a felügyeleti szervek
határozatainak, utasításainak végrehajtását
- a gazdasági, szakmai rendelkezések betartását
- a tárgyi eszközök nyilvántartását, leltárát
b) Munkáltatói hatáskörében:
- gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, melyeket az 1992.évi XXXIII. a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló, illetve a 2012. évi I. tv. a Munka törvénykönyve, illetve a végrehajtásukat
szabályozó rendeletek a hatáskörébe utalnak.
- irányítja a munkavállalók feladatellátását,
- biztosítja az intézményben dolgozók előírásszerű munkafeltételeit,
- elkészíti a munkavállalók munkaköri meghatározását
- vizsgálatot végez a felmerülő munkaügyi problémák, panaszok tisztázása, megoldása
érdekében
- a munkavállalók részére engedélyezi a szabadságot
c) Központ vezetői hatáskörében:
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezi és irányítja a családsegítők, esetmenedzserek
és tanácsadók munkáját.
- Összeállítja az intézmény éves beszámolóját.
- Tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó munkát,
- Határidőre elkészíti az intézmény munkájához kapcsolódó statisztikai jelentéseket
- elkészíti az intézmény működéséhez előírt szabályzatokat és felügyeli azok betartását
- elkészíti a munkavállalók továbbképzési tervét és figyelemmel kíséri annak végrehajtását
- végzi a panaszok kivizsgálását
- A feladatok magas színvonalú ellátása érdekében együttműködik és rendszeres kapcsolattartást
valósít meg az ellátáshoz kapcsolódó intézményekkel, önkormányzati hivatalokkal, az
illetékességi területén működő Család- és gyermekjóléti szolgálattal és minden, a szolgáltatást
igénybe vevő élethelyzetének javításában, problémájának megoldásában releváns szereplővel
- Szakmai ellenőrzési feladatokat végez az irányítása alatt álló intézmény munkájára
vonatkozóan.
- Szakmai konzultációt, esetkonferenciát vezet, az igényekhez igazodóan, szervezi, tervezi és
vezeti a szakmai megbeszéléseket
- Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében köteles ellátni az E-képviselő
jogkörébe tartozó feladatokat
- E képviselő és adatrögzítő feladatokat egyaránt ellát
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E képviselőként az intézményben kijelöli az adatszolgáltató munkatársakat és gondoskodik
azok felkészítéséről, valamint az adatszolgáltatás ellenőrzéséről.

Helyettesítés rendje:
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – a munkaköri meghatározásban felhatalmazott esetmenedzser
helyettesíti.
E képviselőt távolléte, szabadsága idején az intézmény esetmenedzser munkakörben foglalkoztatott,
adatszolgáltatásra jogosult munkatársa helyettesíti.
b. Családsegítő
Szociális segítőmunkát végez, melynek keretében:
 segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 esetkonferenciát szervez,
 közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
 A szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három személyes
találkozást szervez és dokumentál.
 segíti az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást
 együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások
igénylésében,
 a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti
gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi
hazakerülését.
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
 szabadidős és közösségi programokat szervez, és
 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél közösségi szabadidős programok
megszervezését.
A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
 a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és
 a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről
és a családba való beilleszkedéséről.
 esetmegbeszélést kezdeményez.
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A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat
haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz
javaslatot a hatóság intézkedésére.
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
A klienseket felvilágosítja a nekik járó juttatásokról.
Szükség esetén segítséget nyújt a nyomtatványok kitöltésében, és kérvények, beadványok
írásában.
Együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, egészségügyi, rendészeti, szociális és
társadalmi szervekkel, gyámhivatallal, civil szerveződésekkel, munkaügyi hatósággal.
Felkutatja a segítségre szorulókat.
Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű rétegek életét.
Közreműködik a családok külső támogatórendszerének fejlesztésében, a családokkal
kapcsolatban lévő intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek és egyházi szervezetek
tevékenységének összehangolásában.
A prevenció elősegítése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszert működtet.
Segíti a konfliktushelyzetek megoldását.
Szükség esetén hatósági beavatkozást kezdeményez.
Szükség esetén kiemelési javaslatot készít.
Elvégzi az utógondozást.
Szerepet vállal az intézmény tevékenységeihez tartozó szakmai rendezvényeken, felkérésre
ismeretterjesztő előadást tart.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos pályázati lehetőségeket. Részt
vesz pályázatok megírásában, és az azokban megfogalmazott feladatok végrehajtásában.
Kapcsolatot épít és tart fenn a szakmai szervezetekkel.
A család- és gyermekjóléti központ E képviselője által adott jogosultságnak megfelelően
köteles a KENYSZI rendszerbe a munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot
szolgáltatni.
Végzi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
szervezi a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben
élő családokat segítő szolgáltatásokat közvetít.

Helyettesítés rendje:
A családsegítő munkatársat családsegítő munkakörben foglalkoztatott munkatárs helyettesítheti.
c. Esetmenedzser
Feladatai:
A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
 a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
szolgáltatások, programok nyújtása
o utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munka végzése,
o kapcsolattartási ügyeletet biztosítása, ennek keretében közvetítői eljárás, ide nem értve
a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
o Észlelő és jelzőrendszer működtetésében aktívan részt vesz, mely lehetővé teszi a
gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, a veszélyeztetettség időben való
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felismerését. A rendszer működtetése érdekében kapcsolatot tart a gyermekvédelmi
feladatkörrel rendelkező intézmények és szervezetek szakembereivel és vezetőivel.
o Szervezi és részt vesz az esetmegbeszéléseken, illetve a gyermekvédelmi
konferenciákon
o feladata a családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia szervezése
abban való részvétel
-

Ellátja a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó,
a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket
o kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
o javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,
o ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, együttműködik a
pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés
megelőzése érdekében,
o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez
o utógondozást végez
o védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális
segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási
tervet készít;
o szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.

Helyettesítés rendje:
Az esetmenedzser
helyettesítheti.

munkatársat

esetmenedzser

munkakörben

foglalkoztatott

munkatárs

d. Tanácsadó pszichológus (megbízási szerződéssel ellátott munkakör)
-

-

Problématípustól függően a klienseket - kompetencia határainak megtartása mellett - megfelelő
ellátásban részesíti (segítő beszélgetés, tanácsadás). A folyamatba szükség esetén bevonja a
család tagjait is.
A gyámhatóság felkérésére pszichológiai vizsgálatot végez, teszteket vesz fel, és erről írásban
pszichológiai véleményt készít.
Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás kompetenciahatárait,
ill. a pszichológus kompetenciáját, úgy a megfelelő szakellátásba irányítja.
A családsegítők és esetmenedzserek kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb
intézkedéseket, vagy arra másokat felkér.
Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken .
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség
értelmében titkosan kezel.
Együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, szociális és
társadalmi szervekkel, gyámhivatallal, civil szerveződésekkel.
Részt vesz a munkaértekezleteken, szükség esetén egyéni konzultációt vezet a családgondozók,
esetmenedzserek számára, esetmegbeszélést vezet.
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-

A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.
Szerepet vállal az intézmény tevékenységeihez tartozó szakmai rendezvényeken, felkérésre
ismeretterjesztő előadást tart.
Kapcsolatot épít és tart fenn a szakmai szervezetekkel.
e. Tanácsadó jogász (megbízási szerződéssel ellátott munkakör)

-

A család és gyermekjóléti központ kliensei részére jogi tanácsadást nyújt
Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás kompetenciahatárait,
ill. a jogász kompetenciáját, úgy az esetmenedzserhez irányítja.
A családsegítők, esetmenedzserek kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb
intézkedéseket, vagy arra másokat felkér.
Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken .
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség
értelmében titkosan kezel.
Részt vesz a munkaértekezleteken, szükség esetén egyéni konzultációt biztosít a
családgondozók, esetmenedzserek számára.
A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.

IX. KÉPVISELET RENDJE
1. Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el, akadályoztatása esetén az általa
megbízott munkatárs.
2. A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető.
3. Cégszerű aláírásra jogosultak: a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint.

X. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE
Az intézmény munkája során együttműködik, és folyamatos munkakapcsolatot alakít ki az állami,
társadalmi, egyházi és civil szervekkel.
Különösen:
 a fenntartó település önkormányzatával
 járási hivatallal
 járáshoz tartozó önkormányzatokkal
 megyei kormányhivatallal
 hatósági feladatot ellátó intézményekkel
 módszertani intézményekkel
 szociális intézményekkel,
 egészségügyi hálózat intézményeivel,
 egyházakkal,
 civil szervezetekkel
 ellátottjogi, betegjogi képviselőkkel
Titoktartás
Az intézményben dolgozók tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására, azok kezelésére,
valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az 1992. évi LXIII. tv és az 1992.évi
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LXVI. tv., az 1993. évi III.tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az
egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az előzőekben nem szabályozott kérdésekben a Szociális munka etikai kódexében lefektetett elvek az
irányadók.
Az intézmény dolgozói, illetve közeli hozzátartozóik az ellátást igénylőkkel tartási, életjáradéki,
öröklési szerződést nem köthetnek. Ezen tiltás tudomásul vételét írásos nyilatkozatukkal igazolják.

XI. MUNKAKÖRBE NEM TARTOZÓ TÖBBLET FELADATOK
DÍJAZÁSA
A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítésről az 1992 évi XXXIII. tv (Kjt.) 77.§ 1-2-3
bekezdése rendelkezik.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés intézményi szempontjai
1. A kereset-kiegészítés célja:
a) ösztönző hatású legyen
b) az intézmény szakmai programjával összhangban levő feladatok – magas színvonalú, adott
esetben a munkavállaló szabadidejét is igénybe vevő – végzésének elismerését erősítse.
2
A kereset-kiegészítés elbírálási szempontjai
a) a mindenkori hatályos jogszabály
b) a szakmai munkaközösség által kiemelkedőnek ítélt munkavégzés
c) az intézményi színvonal javulását, illetve az ellátást igénybe vevők érdekében, az intézmény
működését, feladatai ellátását segítő folyamatos munkavégzés
3. Az intézményvezető a döntésében támaszkodik
a) szakmai munka értékelésében a munkaközösség tagjainak véleményére,
b) saját tapasztalataira.

XII. SZABÁLYZATOK
Mivel a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezettel nem rendelkező,
önállóan működő költségvetési szerv, így a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai
érvényesek az intézmény vonatkozásában is.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát készítette: Pál Jánosné intézményvezető
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ ezen Szervezeti és Működési Szabályzatát
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ____________számú határozatával
jóváhagyta.
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Keresztesné Jáksó va
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselőtestülethez, hogy fenntartóként szíveskedjen az intézmény alapító okiratát módosítani:
„Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár Alapító okiratát szíveskedjenek
módosítani. Kérem, hogy kerüljön be az alábbi tevékenység:
kormányzati funkció szám
083020

Kormányzati funkció megnevezése
Könyvkiadás

Indoklás:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 593/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozatával elfogadta a Ki kicsoda
Gyomaendrőd 2017 című kiadvánnyal kapcsolatos tájékoztatást, amely szerint a képviselő testület támogatja a
kiadvány kiadását. Kiadóként a Határ Győző Városi Könyvtárat nevezte meg.
Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, módosítani szükséges az Alapító okiratot.”
Az alapító okirat módosítása a Képviselő-testület korábbi döntésének végrehajtásához szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslatok szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1016-

/2016.

Módosító okirat

A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. június 25.
napján kiadott, VI. 1778-9/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a alapján - a …../2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
3 082044
Könyvtári szolgáltatások
4 083020
Könyvkiadás
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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. 1778-3/2015. 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 Határ Győző Városi Könyvtár 2016. október 27. napján kelt,
………………….. napjától alkalmazandó VI. 1016- /2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2016. október 27.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.1016-

/ 2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

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

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv
megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 10. 01.
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/felügyeleti 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: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-ban foglaltak alapján az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
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4.2.
1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
910100
Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári Tevékenység - Az intézmény a könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Közkönyvtári Tevékenység.
4.4.
1
2
3
4

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044
Könyvtári szolgáltatások
083020
Könyvkiadás

4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Határ Győző Városi Könyvtár alaptevékenysége
szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási
területére terjed ki.
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.
1

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

5.3.
A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és
működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
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. 1778-3/2015. okiratszámú alapító okiratát 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 Határ Győző Városi Könyvtár 2016. október 27. napján kelt,
………………………. napjától alkalmazandó VI. 1016/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………

P.H.
Magyar Államkincstár

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Városa részére felajánlott Babagyűjtemény
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Latorcai-Ujházi Aranka és Dr. Latorcai János Gyomaendrőd városának ajándékozta saját babagyűjteményét,
valamint a kiállításhoz szükséges egyéb eszközöket, berendezési tárgyakat. Az ünnepélyes átadásra 2016. június
13-án került sor a Körös Látogatóközpontban. A Babagyűjtemény ajándékozás útján a város tulajdonába kerül.
A Babagyűjtemény 560 darab babából áll, melyek 26 darab zárható üvegtárolóban vannak elhelyezve. A
gyűjteményhez tartozik egy interaktív babasarok babaházakkal, babákkal, egyéb játékokkal. A babák és az egyéb
kiállított tárgyak kifogástalan minőségben, retusálva kerültek a Látogatóközpontba. A babák között megtalálhatóak
karakterbabák, nemzeti viseletbe öltöztetett babák, régi korok babái. A babákhoz számos kiegészítő elem is tartozik
(hangszerek, apró játékok). A babák és a kiegészítő berendezések értéke igazságügyi szakértői vélemény alapján
került megállapításra. A babagyűjtemény becsült értéke 9.240.000,- Ft, a kiegészítő berendezési tárgyak becsült
értéke 2.700.000,- Ft. A gyűjtemény értéke 11.940.000,- Ft.
Az Önkormányzat a gyűjteményt legalább 50 évig köteles megőrizni, azt el nem idegenítheti, meg nem terhelheti,
azonban a gyűjtemény további bővítésére lehetőség van. A Babagyűjtemény a Határ Győző Városi Könyvtár
gyűjteményi leltárába kerülne bevezetésre, de folyamatosan megtekinthető a Körös Látogatóközpontban. A Kállai
Ferenc Kulturális Központ köteles gondoskodni a gyűjtemény folyamatos megtekinthetőségéről, valamint annak
megóvásáról.
Az ajándék elfogadását határozatban szükséges rögzíteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a következő döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Városa részére felajánlott Babagyűjtemény"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja Dr. Latorcai-Ujházi Aranka és
Dr. Latorcai János Gyomaendrőd városának adományozott babagyűjteményt.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az ajándékozási
szerződés megkötésére és valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményvezetőjét, hogy az ajándékozási szerződés megkötését követően a Babagyűjteményt a Könyvtár
gyűjteményi leltárába vezesse fel, valamint felkéri a Kállai Ferenc Kulturális Központ Intézményvezetőjét, hogy a
gyűjtemény Körös Látogatóközpontban történő folyamatos megtekinthetőségéről, valamint annak állagmegóvásáról
gondoskodjon.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdálkodásának utóellenőrzése
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozatában a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél további vizsgálatot, ellenőrzést rendelt el a 2015. évi 53 millió forintos vagyonvesztés
objektív és szubjektív okainak vizsgálatára.
Az önkormányzat a veszteség okának vizsgálatára, belső ellenőrzés lefolytatására Dávidné Csontos Marianna belső
ellenőrt bízta meg.
A belső ellenőr a vizsgálatot elvégezte, a belső ellenőrzési jelentést megküldte az önkormányzat részére, mely jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési jelentést tárgyalja meg, és döntését határozat formájában
hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdálkodásának utóellenőrzése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
2015. évi gazdálkodásának az éves beszámolóban kimutatott 53 millió forintos vagyonvesztés objektív és szubjektív
okának vizsgálatáról készült belső ellenőrzési jelentést.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdálkodásának utóellenőrzése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Képviselő-testület felhívja a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. ügyvezetőjének a figyelmét a Kft. szervezeti
egységeinek hatékony ellenőrzésére, a folyamatos kontroll biztosítására, kiemelt figyelemmel a kockázatos
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területeken történő teljesítmények nyomon követésére. Ennek érdekében a Kft. ügyvezetője készítsen
kockázatkezelési tervet. A kockázatkezelési tervnek ki kell terjednie arra, hogy ki a felelős az egyes típusú
kockázatok kezeléséért.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 01. 31.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna
3. döntési javaslat
"A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdálkodásának utóellenőrzése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Képviselő-testület felkéri a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy határozza meg a GYOMASZOLG
IPARI PARK Kft. beszámoló készítésének a szempontrendszerét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 1-9. havi gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője elkészítette a 2016. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról
szóló beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság a Képviselő-testületi ülésig megtárgyalja a beszámolót, és a javaslata mellékelve lesz az
előterjesztéshez.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap mérleg szerinti eredménye -10.770 eFt. Az anyagjellegű és személyi
jellegű ráfordítások 2.120 eFt-tal meghaladják az értékesítés nettó árbevételét. A veszteséget növeli a 7.501 eFt
értékcsökkenés, valamint az 1.284 eFt egyéb ráfordítás.
A társaság eredmény tartaléka a 2015. évi veszteség miatt -38.943 eFt. A beszámoló készítés időpontjában a
lekötött tartalék 126.150 eFt, míg a saját tőke 216.068 eFt.
A Kft. rövid lejáratú kötelezettsége: 11.528 eFt, a kintlévőség 25.895 eFt.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. 1–9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 10. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Kft. 1-9. havi
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a 2016. szeptember 30-ig
terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A Kft. beszámolóját a Felügyelő Bizottság 2016. október 13-án megtárgyalta. A Felügyelő Bizottság javaslata a
Képviselő-testületi ülésre mellékelve lesz az előterjesztéshez.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap mérleg szerinti eredménye -48.549 eFt, az éves tervezett 2 eFt-al
szemben.
A korábbiaktól eltérő nagyarányú veszteség okai az augusztusi Képviselő-testületi ülésre készített beszámolóban
részletezésre kerültek. Az április 1-t követően kiszámlázott közszolgáltatási árbevétel még nem jelent meg a
társaság gazdálkodásában.
A társaság megítélése alapján az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel való együttműködés várhatóan
eredményes lesz.
A társaság tervezett 1-12. hónap eredménye várhatóan 8.184 eFt körül fog változni.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Kft.
2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 10. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Állami Számvevőszéki
ellenőrzésének jelentésére készített intézkedési terv
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Állami Számvevőszék 2016. évben ellenőrizte a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását érintő 2011-2014. évi gazdálkodási tevékenységének szabályszerűségét.
A számvevőszéki vizsgálat párhuzamosan folyt a közszolgáltató kft-nél és az önkormányzatnál. Az Állami
Számvevőszék által megküldött jelentésben 13 javaslat került megfogalmazásra a kft. ügyvezetője részére.
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése értelmében a jelentésben
megfogalmazott megállapítások és javaslatok megvalósítására intézkedési tervet kell összeállítani, melyet a jelentés
kézhezvételétől számított 30 napon belül szükséges az Állami Számvevőszék részére megküldeni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 12-ei ülésén kérte fel a Gyomaközszolg
Kft. ügyvezető igazgatóját az ellenőrzésre összeállított intézkedési terv testület elé történő beterjesztésére.
Az intézkedési tervet a Gyomaközszolg Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. október 14-i ülésén megtárgyalta, a
képviselő-testület az előterjesztés mellékleteként olvashatja.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a Gyomaközszolg Kft. által a számvevői
jelentésre összeállított Intézkedési Tervet tudomásul venni.
Döntési javaslat
"Gyomaközszolg Kft. ÁSZ ellenőrzés megállapításaira összeállított intézkedési tervének megismerése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását érintő 2011-2014. évi gazdálkodási
tevékenységének szabályszerűségi ellenőrzéséhez kapcsolódó számvevői jelentésre összeállított Intézkedési
Tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 1-9. havi
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a 2016. szeptember 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság a Képviselő-testületi ülésig megtárgyalja a beszámolót, és a javaslata mellékelve lesz az
előterjesztéshez.
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 1–9. hónap mérleg szerinti eredménye -1.130 eFt.
A társaság tevékenységei eredményességét bemutató táblázat alapján a zöldterület gazdálkodásban és az
építőipari kivitelezésben keletkezik nagyobb arányú veszteség.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 10. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 1-9. havi
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a 2016. szeptember 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság 2016. október 18-án megtárgyalta a beszámolót és javaslatával látta el. A Felügyelő Bizottság
javaslata a Képviselő-testületi ülésre mellékelve lesz az előterjesztéshez.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózott eredménye 10.530 eFt, amely az előző év azonos időszakához
képest 348 eFt-al magasabb.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó
árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 6,7%-kal növekedett.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A beszámolóban a Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évre
jóváhagyott működési támogatásból 3 millió Ft összeget nem fog igénybe venni év végéig. A le nem hívott működési
támogatást a kemping fejlesztésére szeretné átcsoportosítani, ahol a vizesblokkot kívánja felújítani és egy
mosókonyhát kialakítani.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 648/2014. (XII.18.) Gye. Kt. határozatával fogadta el az ügyvezető
megbízási szerződését. A szerződés 6/d) pontja rögzíti azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az
ügyvezetőt prémium illeti meg. A prémium mértéke a tárgyévi eredeti költségvetésben a Fürdő részére megállapított
működési támogatási előirányzat és ténylegesen a tárgyévben felhasznált működési támogatás különbségének (fel
nem használt működési támogatás) 15%-a.
Javaslatunk:
Az Önkormányzat 2016. december 31-én látja a ténylegesen igénybe nem vett működési támogatás összegét. A
megtakarításból 500 E Ft-ot célszerű tartalékolni az esetleges prémium kifizetésének forrásaként, 2,5 millió Ft-ot
pedig felhalmozási maradványként beépíteni a 2017. évi költségvetésbe, mely összeg a Liget Fürdőben található
kemping fejlesztésére fordítható.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, illetve a
fejlesztési támogatás átcsoportosítás engedélyezését.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, illetve a
fejlesztési támogatás átcsoportosítás engedélyezését.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, illetve a
fejlesztési támogatás átcsoportosítás engedélyezését.

1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 10. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Fejlesztési támogatás átcsoportosítás engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Nonprofit Kft. által 2016. december 31.
napján igénybe nem vett 2016. évi működési támogatás összegéből 500 ezer forintot tartalékol az ügyvezető
igazgató részére 2017. évben esetlegesen kifizetendő prémium összegére, továbbá a le nem hívott működési
támogatás és a prémiumra tartalékolt összeg különbözetét felhalmozási maradványként beépíti a 2017. évi
költségvetési rendeletébe, mely összeget a Liget Fürdő Nonprofit Kft. a kemping felújítására és fejlesztésére köteles
felhasználni.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 1-9. havi gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. ügyvezetője elkészítette a 2016. év 1-9 havi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A társaság az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületeken való gazdálkodás céljából lett létrehozva. A
társaság az elmúlt háromnegyed évben érdemi gazdálkodási tevékenységet nem folytatott.
Az önkormányzati tulajdonú termőföldekre kötött haszonbérleti szerződések közül 2016. szeptember 30. napjával 4
termőföld szerződése lejárt, melyeknek területe összesen 88,42 ha.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 12.-ei rendkívüli ülésén, úgy döntött,
hogy a termőföldek hasznosításának jogát a többségi befolyása alatt álló Kft. javára engedi át haszonbérlet jogcímén
10 éves időtartamra. A haszonbérleti díj mértéke a mindenkori egy hektárra eső SAPS támogatás. Ennek
megfelelően a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti szerződések megkötése folyamatban van, valamint evvel
párhuzamosan elkezdődtek a termőföldek állapotfelmérései. Ezen adatok begyűjtését követően elkészül a vetési
terv, majd az azt követő üzleti terv is.
A beszámoló az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. 1–9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 10. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi háromnegyed éves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2016. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2016.
három-negyedéves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú
támogatásértékű kiadás,
pénzeszköz átadás ÁK,
ellátottak juttatása
Tartalékok (működési)
Működési célú
visszatérítendő támogatás,
kölcsön ÁK
Működési kiadások
összesen
Felújítások
Beruházások
Támogatásértékű
felhalmozási kiadás,
pénzeszköz átadás ÁK
Felhalmozási célú
visszatérítendő támogatás,
kölcsön ÁK
Tartalék (felhalmozási)
Felhalmozási kiadások
összesen
Kiadások összesen
Intézményeknek nyújtott
támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

361911
53888

414170
60713

259883
40650

Telj. / a mód. ei. %ban
62,75
66,95

332125
712409

394294
764450

263398
613726

66,80
80,28

91632
5000

39423
13528

0
13527

0
100,00

1556965

1686578

1191184

70,63

25250
177252
22261

70689
170634
27792

15638
101421
7604

22,12
59,44
27,36

6500

340

5,23

234879
459642

224333
499948

0
125003

0
25,00

2016607
277910

2186526
304250

1316187
218024

60,20
71,66

0

32988

32988

100,00
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Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése
Kiadások mindösszesen

0

0

844055

0

2294517

2523764

2411254

95,54

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és
polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start
mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2015. évről áthúzódó programelemei 2016. február 29-ével
zárultak, így az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek. A
2016. márciusában induló 9 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához a vizsgált időszakban még
csak 6 havi tényleges teljesítés kapcsolódik, ami indoka az időarányos alatti teljesítésnek, továbbá
beépítésre került az előirányzatok közé a nyári hónapokban indult tanfolyamon résztvevők és a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásban foglalkoztatott dolgozók bér és járulék kiadása, mely szintén torzító hatású
az időarányos kiadás vizsgálatánál, hiszen csak 2 havi bér és járulék kiadás jelentkezett az elemzés
időszakában.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 67%-os, ami kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat. Az
időarányos alatti felhasználás több tényezővel indokolható. Az útfenntartás szakfeladatra az előirányzatok
közé már beépítésre kerültek azok a többletforrások, amelyeket a testület biztosított az útkarbantartási
feladatokra, valamint az öregszőlői földutak stabilizálására. Ezen többlet forrásokhoz, valamint az eredetileg
betervezett karbantartási előirányzatokhoz teljesítés a vizsgált időszakban még nem kapcsolódik, a számlák
kifizetése októberben várható. A Start mintaprogram programelemeire betervezett közel 75 millió forintos
dologi keretből a vizsgált időszakban 66 millió forint összegű felhasználás történt, ami 88%-nak felel meg.
Időarányos alatti felhasználás jelentkezett az utak üzemeltetése, a település egészségügyi feladatok, az árés belvízvédekezés, zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, hulladékgazdálkodás és mezei őrszolgálat
szakfeladatokon. A Fürdőtől szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint összegű keret 43%-a
került felhasználásra. Az oktatási vagyon működtetésére 32 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a
rendelkezésre álló keret 53%-át jelenti. Az intézményekben a nyári karbantartási munkák iskolakezdésre
befejeződtek, az ezekhez kapcsolódó fizetési kötelezettség a harmadik negyedév végén jelentkezett. A
benyújtott TOP-os pályázataink megalapozó dokumentumainak kifizetése a dologi kiadások között
jelentkezik, a kifizetésekhez kapcsolódó források átcsoportosítása a fejlesztések közé folyamatos.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében
időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás részére
átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek több mint 83%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget
Fürdő Nonprofit Kft. szeptember végéig 33 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 36 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet,
az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, temető üzemeltetés, parkfenntartás, holtágak
üzemeltetése, Sportcsarnok működtetéséhez biztosított támogatás időarányos összege. Az oktatási
intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérére és járulékára a vizsgált időszakban 20,4 millió Ft-ot
adott át az önkormányzat, mely összeg a rendelkezésre álló keret 78%-a. Az iskolatej programhoz
kapcsolódóan 1,3 millió Ft kifizetésére került sor, a kollégium működtetéséhez pedig megtörtént a 600 E Ft
biztosítása a fenntartó részére. A GYÜSZ-TE részére biztosítva lett az együttműködési megállapodás alapján
a feladatellátáshoz meghatározott támogatás 9 havi összege. Megtörtént a Turizmus Zrt-től szúnyoggyérítési
feladatokhoz elnyert 2015. évi támogatás arányos részének továbbutalása a konzorciumi tagtelepülések
részére. A Körös-szögi Társulás részére a hulladékgazdálkodási feladatokra 3,6 millió Ft hozzájárulást utalt
át a város. Megtörtént a Gyomaközszolg Kft-vel a hulladéklerakói díj elszámolása és a 2015. decembertől
2016. március 31-éig terjedő időszakra járó 1.797 E Ft összeg átutalása. Az Alapokból elnyert támogatások
szerződés szerinti átutalása is megtörtént a nyertes pályázók részére. A segélyekre megtervezett keretből 37
millió Ft került felhasználásra, 69% a felhasználás mértéke.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 12 millió Ft kiadás teljesült
a Gyomaközszolg Kft. likviditásának biztosítása érdekében, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület visszafizette az Önkormányzat részére a LEADER programhoz megelőlegezett támogatás 1.943 E
Ft összegét, melyből a testület döntésének megfelelően 1.371 E Ft kölcsönt nyújtottunk az Egyesület
működésére és a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozására.
A tervezett felújításokból több mint 15 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 2.496 ezer Ft a Népliget
út 2. szám alatti épület energetikai tervdokumentációjának elkészítése során merült fel, 3.410 ezer Ft a
Pedagógiai Szakszolgálat részére történő iroda kialakításhoz kapcsolódik a Mirhóháti úton, a Pájer kemping
faházának tetőhéjazat felújítása 429 E Ft-ba került, parkolók engedélyezési és felújítási tervére 1.905 ezer
Ft-ot fizetett ki a város, továbbá a gyepmesteri telep felújítási munkáira kifizetett előleg és első részszámla
összege 7.398 ezer Ft volt a vizsgált időszakban.
A tervezett beruházások több mint 100 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Start mintaprogram programelemeihez kis értékű, nagy értékű gépek (ágaprító gép, mini kotrógép),
berendezések és járművek vásárlása történt 26.662 ezer Ft értékben
Kerékpárút építéshez telekvásárlás, buszváró és járdaépítés történt 704 ezer Ft összegben
Kerékpárút építéshez kapcsolódóan terv felülvizsgálat és egyéb engedélyek költségei jelentkeztek
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3.114 E Ft összegben
Gyalogátkelőhely építés történt 1.970 E Ft értékben
Elkészült az Ipari Park bekötőút nyomvonal áthelyezésének projektterve 1.270 E Ft értékben
Játszótéri játékok telepítésére került sor Nagylaposon 900 E Ft összegben
40 db fémpad készült, melynek költsége 200 E Ft volt
Elkészült a Németzugi szivattyútelep üzemeltetéséhez szükséges elektromos kapcsolószekrény 935
ezer Ft értékben
40 db padláb legyárttatása is megtörtént 452 ezer Ft összegben
Az ipartelepen területvásárlás történt 4.000 ezer Ft összegben
Engedélyes tervek készültek az autóbusz-pályaudvar kialakításához és a településközpont
megújításához 8.382 ezer Ft értékben
TOP-os energetikai korszerűsítési projekttervek 7.005 E Ft összegben
Koncepció terv készült a gyomai piactéren fedett elárusítóhely kialakítására 381 E Ft értékben
Óvoda épület bővítésére koncepcióterv készült 1.207 ezer Ft összegben
Kis értékű gépek, berendezések vásárlása történt 250 ezer Ft értékben városgazdálkodási, mezőőri
és polgárvédelmi feladatok ellátásához
Gépjármű vásárlásra került sor 5.100 ezer Ft összegben
Megtörtént a Zöldpark Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése 2.500 ezer Ft összegben
A műfüves pálya kialakításához biztosított önerő összege 8.404 ezer Ft
A Bethlen Gábor Szakképző Intézettől visszavett épület ellentételezéseként megvalósított
fejlesztések összege 15.236 ezer Ft
Beszereztünk hangtechnikai eszközöket 1.080 ezer Ft értékben (Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázatának 2016. évi önerő terhére)
2 db számítógép és monitor vásárlása történt 596 ezer Ft összegben az építéshatóságra, továbbá
szerver, színes fénymásoló, számítógépek, szoftver és telefonkészülék beszerzés történt 6.201 E Ft
értékben
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 3.378 ezer Ft-ot költöttünk a vizsgált időszakban
Kis értékű tárgyi eszközök (mosógép, porszívó, hangszerek, vasaló, kültéri padok, fűnyíró, kávéfőző,
tárgyalószékek, IP telefon) beszerzése az oktatási intézményeinkbe 470 ezer Ft összegben
Klímavásárlás az Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Intézménybe 250 E Ft összegben
Ütéscsillapító a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületegységébe 700 E Ft értékben
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre került sor a polgárvédelmi bázisra 55 E Ft összegben
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a KÖZOP-os
kerékpárút építéshez kapcsolódó támogatás visszautalás 2.595 ezer Ft összege, a fiatal házasok részére
nyújtott támogatás 160 ezer Ft összege, 95 ezer Ft értékben történt pénzeszköz átadás a társulás részére a
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan, a környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás
összege 3.600 ezer Ft, 6 ingatlan esetében biztosított az önkormányzat támogatást szennyvíz csatlakozási
pont kiépítéséhez 568 ezer Ft összegben, továbbá a Liget Fürdő Kft. részére 585 ezer Ft támogatást nyújtott
a város az esetlegesen megvalósítandó csúszdapark tendertervéhez.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő
támogatás 340 ezer Ft összege.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési bevétel
Vagyoni típusú adók
Termékek és szolgáltatások
adói
Egyéb közhatalmi bevétel
Támogatás értékű működési
bevétel, működési célú
pénzeszköz átvétel ÁK-ről,
kölcsön visszatérülés
Önkormányzatok működési
támogatása
Működési célú maradvány
Működési bevétel
összesen

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

79592
74000
293000

82208
74000
295000

73825
76767
292520

Telj. / a mód. ei. %ban
89,80
103,74
99,16

14000
401540

12000
467948

2771
367788

23,09
78,60

877999

918946

716429

77,96

94544
1834675

152458
2002560

145224
1675324

95,26
83,66
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Felhalmozási bevétel,
támogatás értékű
felhalmozási bevétel,
felhalmozási célú
pénzeszköz átvétel ÁK-ről,
kölcsön visszatérülés
Felhalmozási célú
maradvány
Felhalmozási bevétel
összesen
Lekötött bankbetétek
megszűntetése
Bevételek mindösszesen

41902

53203

75366

141,66

417940

468001

347113

74,17

459842

521204

422479

81,06

0

0

804055

0

2294517

2523764

2901858

114,98

A saját bevételek közel 90%-on, az időarányos felett teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a
továbbszámlázott bevételeknél a teljesítés már félévkor meghaladta az éves tervezett összeget. A
realizálódott bevétel összege 4,3 millió forint, a tervezett 2 millió forinttal szemben. A köztemető
működtetésével kapcsolatos bevételek teljesítése a tervhez képest már több, mint 150 %-on áll, azaz a
realizálódott bevétel közel 10.000 E Ft. A teljesült kamatbevételek összege meghaladja az éves tervet, itt
jelenik meg a folyószámla után kapott kamat és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó
kamatbevétel (4.054 ezer Ft) összege is. 2016. szeptember 21-én helyeztünk el 440 millió Ft-ot 1,15%-os
kamat és 100 napos lekötés mellett számlavezető pénzintézetünknél.
A közhatalmi bevételek összességében 98%-on (372 millió Ft) teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel közel 104%-ban (közel 77 millió Ft), a termékek és szolgáltatások adói pedig 99%-ban (293 millió
Ft) realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi
adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a
helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi
adó. Az iparűzési adóbevételünk 105%-ban (268 millió Ft) teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 78%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 329.740 E Ft összege, a nyári diákmunka kiadásainak
finanszírozására kapott 2.739 E Ft összegű támogatás, a mezőőri támogatás 4.050 E Ft összege. A vizsgált
időszakban 9.800 E Ft összegű földalapú támogatás érkezett, továbbá a 2014. évi ÁROP 1.A.3
szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.541 E Ft realizálódott. Csárdaszállás és Hunya Község
Önkormányzata a hivatal 2015. november és december havi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés
összegét 1.812 E Ft összegben, Csárdaszállás biztosította az óvodai feladatellátás 2015. évi kiegészítő
támogatását 100 Ft összegben, továbbá mindkét önkormányzat átadta a 2016. első félévi hivatali
működéshez szükséges saját erő összegét (5.130 E Ft). A szúnyoggyérítési feladatok ellátásához a
települési önkormányzatok részéről átutalt támogatás összege 476 E Ft. A 2015. évi Autómentes napra
elnyert támogatás összege 150 E Ft, az Erzsébet utalvány támogatásának összege 3.480 E Ft. A KLIK - az
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben beszedett tandíj összegének 30%-át - 683 E Ft-ot utalt át
önkormányzatunk részére. Segély és köztemetés visszafizetés jogcímén 313 E Ft folyt be az
önkormányzathoz. A Gyomaközszolg Kft. részére nyújtott kölcsönből a vizsgált időszakban 3,6 millió Ft térült
vissza, a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részéről pedig megtörtént az 1.175 E Ft összegű kölcsön
rendezése.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök 75 millió Ft
összegben teljesültek. Itt jelenik meg a DAOP 5.2.1/A-2011. belvizes projekthez kapcsolódóan érkezett 4.552
ezer Ft összegű támogatás, a DAOP 5.2.1/D-2008-as belvíz III. projekt záró elszámolásának 9.800 E Ft
összegű támogatása, a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódó 1.020 ezer Ft összegű támogatás.
A muzeális intézmények szakmai munkájának támogatására 1.500 E Ft összegű pályázati támogatás
érkezett önkormányzatunkhoz. Út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 46 E Ft, csatorna érdekeltségi
hozzájárulás címén 115 E Ft. A lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések 1.461 E Ft
összegben teljesültek. A Körös-Szögi Kistérség KEOP-1.1.1/c/13 pályázat (Hulladékgazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése) áfa és támogatás megelőlegezésére, valamint a projekt önerejére átutalt 48.417 E Ft
(40.554 E Ft áfa megelőlegezés, 1.104 E Ft támogatás megelőlegezés és 6.759 E Ft önerő visszatérítés)
visszafizetésre került az önkormányzat részére. Megtörtént az Alföldvíz Zrt. részéről a 2015. évi vízterhelési
díj átutalása 598 E Ft összegben, a Kis Bálint Általános Iskola Alapítványa 450 E Ft összegű támogatást utalt
át a Hősök úti épületegységben megvalósított ütéscsillapító elhelyezésének költségeire, továbbá megtörtént
a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részéről a LEADER program előfinanszírozására
biztosított 1.943 E Ft visszautalása. A telekértékesítésből befolyt bevétel 4.965 E Ft, részvényértékesítésből
500 E Ft bevétel (Kétsoprony és Ecsegfalva Önkormányzatok üzletrész vásárlása Gyomaközszolg Kft.
üzletrészéből) származik.
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Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési célú
támogatásértékű kiadás,
működési célú pénzeszköz
átadás ÁK, segély kifizetés
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Kiadások mindösszesen

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

139031
39972
41752
4572

140646
40409
46923
4722

100041
29308
31057
3525

Telj. / a mód. ei. %ban
71,13
72,53
66,12
74,65

225327

232700

163931

70,45

0
225327

3750
236450

898
164829

23,95
69,71

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányos alatt alakult. Az időarányos alatti teljesítést
befolyásolta a kommunikációs szolgáltatások 64 %-os, és a készlet beszerzések 50 %-os alakulása.
Kiemelkedően magas, 3.400 E Ft összegű a postaköltség teljesítése, melyet nagyban befolyásolt, hogy év
elején az adórendelet módosítása miatt mintegy 4.000 határozat került kiküldésre, így február hónapra a
hivatal felé kiszámlázott postaköltség közel 700 E Ft, mely április hónapban szintén ilyen összegben
jelentkezett. Szeptember hónapban közel 2.200 db adóértesítő levél került kiküldésre, melynek költsége 200
E Ft plusz költséget eredményezett.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett 12.540 Ft összegű gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 898 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Szükségessé vált az ESET
biztonsági szoftver megújítása, egyéb (kiadvány és prezentáció készítő, földkönyv) szoftverek beszerzése, a
hivatal épületének keleti oldalára szalagfüggöny vásárlása és a Dacia Duster gépjárműbe akkumulátor,
valamint a garázsba porszívó vásárlása.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Közhatalmi bevételek
Támogatás értékű
működési bevételek
Felhalmozási bevétel
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

264

264

940

Telj. /a mód. ei. %ban
356,07

260
0

260
150

1610
3169

619,23
2112,70

0
0
224803

1600
59
234117

1613
59
163208

100,81
100,00
69,71

225327

236450

170599

72,15

A közhatalmi bevételeknél a bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az egyéb szolgáltatásnyújtásból származó bevételeket,
mely a házasságkötés, névadó, telepengedély és fénymásolás bevételeit foglalja magába, továbbá a
továbbszámlázott bevételek összegét és a kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege, valamint a Nemzeti Választási
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Iroda által népszavazásra biztosított 3.073 E Ft előleg összege, melynek előirányzata a népszavazás
költségeinek elszámolása után a tényleges támogatási összeg ismeretében kerül beépítésre a költségvetési
rendeletbe.
A felhalmozási bevételek között az Opel gépjármű, valamint használt számítógépek és monitorok
értékesítéséből származó bevételek realizálódtak.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8656
2270

9081
2369

6738
1762

Telj. /a mód. ei. %ban
74,20
74,38

8254
19180
200
19380

9325
20775
680
21455

5808
14308
333
14641

62,28
68,87
48,97
68,24

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A dologi kiadások teljesülése 62,28%, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 3.001 ezer Ft-ból 2.510 ezer Ft-ot használt fel, azaz
a keret 84 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése a vizsgált időszakban 80%-on teljesült.
A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás, ezzel indokolható a
szolgáltatási kiadások időarányos alatti teljesítése.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, irodai szék, diktafon, digitális fényképezőgép és
E-book olvasó jelent meg.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

350

350

152

Telj. /a mód. ei. %ban
43,43

0
19030

10
21095

10
15336

100,00
72,70

19380

21455

15498

72,23

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

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %-

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

11783
3181

12090
3403

8904
2506

ban
73,65
73,64

12303
27267

21006
36499

15936
27346

75,86
74,92

0
0

318
318

187
187

58,81
58,81

27267

36817

27533

74,78

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelő, kis mértékben az
alatti. 2016. január 31. napjáig az intézményhez tartoztak a február 1.-től új intézményként működő Szent
Antal Népház feladatai és itt kellett kifizetni az ezen feladatokat ellátók bér és járulék költségeit is.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 75,86%-a került felhasználásra. Az intézmény szervezésében
megvalósult Sajt-és túrófesztivál, a Halfőző verseny, a besenyszegi gyereknap és a nemzeti ünnepek
szervezésére biztosított önkormányzati támogatás 6.200 E Ft összege teljes egészében megjelenik az
intézmény dologi kiadásainak előirányzatai között. A lapkiadásra elkülönített 2.796 ezer Ft-os keretből 2.304
ezer Ft a felhasznált összeg. A művelődési ház dologi kiadásának felhasználása jelenleg 50% alatti. A
Lélekkel a Körösök mentén projektelemek közül az intézmény által működtetett Körös Látogatóközpont,
kilátó és vízi színpad felmerült dologi kiadásának összege a vizsgált időszakban 1.610 ezer Ft volt, ami a
betervezett keretet már 600 E Ft-tal meghaladja.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – sötétítő függöny, hangfal, lamináló gép, irat-megsemmisítő,
vízforraló, fűnyíró – beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú átvett
pénzeszközök
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

7600

9442

5415

Telj. /a mód. ei. %ban
57,35

0

250

250

100,00

0
19667

30
27095

30
22912

100,00
84,56

27267

36817

28607

77,70

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 57 %-on teljesültek. A teljesült bevételt az alapfeladat
ellátásához kapcsolódó bevétel bemutatásához korrigálni szükséges a Sajt és túrófesztiválon, valamint a
Halfőző versenyen realizálódott 1.785 E Ft és 164 E Ft összegű saját bevételekkel. Így az eredetileg
betervezett 7,6 millió Ft-ból kevesebb, mint 50% realizálódott szeptember 30.-áig. Az eredeti költségvetésben
január 31. napjáig 600 E Ft bevétellel terveztünk, melyből 300 E Ft folyt be, a Kállai Ferenc Kulturális
Központnál a betervezett 7 millió Ft-ból valamivel több, mint 3.000 E Ft realizálódott, a lapkiadáshoz
kapcsolódóan 322 E Ft folyt be az intézményhez. Annak érdekében, hogy év végén ne vagy csak minimális
mértékben legyen szükség az intézmény részére többlet önkormányzati támogatás biztosítására, a működési
oldalon kiadás megtakarítást szükséges elérni, illetve az év hátralevő részében jelentős összegű saját
bevételt realizálni. Nagy figyelmet kell fordítani a Lélekkel a Körösök mentén beruházás projektelemeinél
vállalt indikátorok teljesítésére is. Az első adatszolgáltatási kötelezettség a 2016. május végétől 2017. május
végéig terjedő időszakhoz kapcsolódik. Az intézmény által működtetett Turisztikai elemek a vizsgált
időszakban 1.138 E Ft bevételt termeltek.
A működési célra átvett bevétel a Sajt-és túrófesztivál megrendezéséhez kapcsolódó támogatás volt, így
ez a forrás a rendezvény kiadásait finanszírozta.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka a bevételek elmaradása.

Szent Antal Népház
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Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

9457
2553

9523
2555

6690
1817

Telj. /a mód. ei. %ban
70,25
71,12

3800
15810

6078
18156

3030
11537

49,85
63,54

0

377
377

294
294

77,98
77,98

15810

18533

11831

63,84

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez azzal
indokolható, hogy az intézmény 2016. február 1.-től kezdte meg működését, így a vizsgált időszakban csak
hét havi bérkifizetés jelenik meg. A két fő részére betervezett jubileumi jutalom kifizetése megtörtént az
intézménynél.
A dologi kiadások teljesítése közel 50 %. A Szent Antal zarándokházés sütőház dologi kiadása 77 %-os
felhasználást mutat. A magasabb teljesítés oka, hogy a tálaló konyha engedélyezési eljárásához
kapcsolódóan 90 ezer Ft plusz kiadás jelentkezett, továbbá a NAV előírásait figyelembe véve online
pénztárgép beszerzésére és üzembe helyezésére került sor, melynek költsége 114 ezer Ft. A Népház dologi
kiadásai az időarányos tervezettel közel azonosan alakultak. Egyszeri jellegű kifizetésként jelentkezik a
bejárati kétszárnyú ajtó kicserélésének 200 ezer Ft összegű költsége. A Bárka látogatóközpont dologi
kiadásaira 400 E Ft került betervezésre, melyből 150 E Ft került felhasználásra. A Tájház dologi kiadását 21
%-on teljesítette. Az előirányzatok közé itt került beépítésre az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Kubinyi
Ágoston Program keretében megítélt 1.500 E Ft összegű támogatás, mely a tájház műtárgyainak
állagvédelmi költségeire fordítható. A támogatásból felhasználás nem történt.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök – pénztárgép, fűnyíró – beszerzésére került sor, valamint a
Bárka látogatóközpontba halászati eszközök vásárlására volt szükség 150 E Ft összegben.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

3400

4100

3417

Telj. /a mód. ei. %ban
83,34

12410

14433

9510

65,89

15810

18533

12927

69,75

Az intézményi saját bevételek az időarányos felett teljesültek. A Tájháznál az eredetileg betervezett 800 E
Ft helyett 1.233 E Ft realizálódott. A tájházban a szervezett 1 napos rendezvények mellett népszerűek voltak
a kemencés bemutatók és a kézműves foglalkozások. A Népháznál a tervezett 800 E Ft-nak a 89 %-a (708 E
Ft) folyt be, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 723 E Ft, a betervezett
1.400 E Ft 52 %-a. A Bárka Látogató Központ belépőjéből származó bevétel összege 277 E Ft, ami a
tervezett bevétel 69 %-a. Az intézmény is működtet olyan projektelemeket, amelyek a Lélekkel a Körösök
mentén elnevezésű önkormányzati beruházás részét képezik, így a vállalt indikátorok teljesítésére itt is
fokozott figyelmet kell fordítani.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás a dologi kiadások és az intézményi bevételek kedvező
alakulása miatt az időarányos alatt teljesült.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
E Ft-ban

adatok
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Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

84283
22756

84467
23312

63541
17545

Telj. /a mód. ei. %ban
75,23
75,26

18589
125628

17259
125038

11634
92720

67,41
74,15

0
125628

1075
126113

1003
93723

93,30
74,32

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadások összességében az időarányos alatt teljesültek. A csárdaszállási telephelyen 39 %, a
gyomaendrődi óvodákban 71 % volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. Az október 1.-i
gyermeklétszám alakulása miatt állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek
896 E Ft összegben, melyet a dologi kiadásokból szükséges kigazdálkodnia. Az intézmény vezetője - látva a
visszafizetési kötelezettséget- már a nyár folyamán olyan intézkedéseket tett, mely a dologi kiadásokban
megtakarítást eredményez. Az intézmény 2 db nyertes pályázata az év első felében valósult meg, mely több
mint 4 millió forint egyszeri jellegű kiadást jelentett. A pályázati pénzek felhasználását kiemelve a dologi
kiadások 61 %-on teljesültek.
A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat támogatása 3.613 E Ft. A 100 %-ban
támogatott projekt keretében olyan hulladékgazdálkodási rendezvénysorozat megvalósítása volt a cél, mely
az óvodás korosztálytól a felnőtt lakosságig széles szegmens bevonásával nyújt lehetőséget a szelektív
hulladékkal kapcsolatos ismeretek megszerzésére. A projekt terhére városi szintű elektronikai hulladékgyűjtő
verseny, környezettudatos játszóházak, Gryllus Vilmos koncert került megrendezésre. Jelentős játék
beszerzés és egyéb eszköz beszerzés valósult meg, továbbá sor került promóciós és reklámanyagok
beszerzésére is.
Az Erdei Óvoda elnevezésű projekt 90%-ban támogatott, 648 E Ft a támogatás összege. A pályázat
keretében a Kistérségi Óvoda valamennyi nagycsoportos gyermeke (60 fő) részt vett az Erdei Ovi
programon, melynek keretében három napig a Templom-zugi holtág gyönyörű, természetes környezetében
ismerkedtek az élővilággal és a környezetvédelemmel. A gyermekek utaztatása, a napi háromszori étkezés,
valamint a programok és pihenőhely biztosítása a projekt keretében történt.
A beruházások között csúszda építése, kis értékű tárgyi eszközök, hűtő, vízforraló, sövényvágó,
számítógép, nyomtató beszerzése, továbbá a pályázat keretében vásárolt komposztálók és szelektív
szemetesek beszerzése jelenik meg.

Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatásértékű
bevétel
Egyéb működési célra
átvett pénzeszköz
Háztartásoktól
felhalmozási célú átvett
pénzeszköz
Irányító szervtől kapott
támogatás
Előző évi maradvány
Bevételek összesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

91

256

221

Telj. /a mód. ei. %ban
86,33

4261

4261

4261

100,00

0

150

150

100,00

0

315

315

100,00

121276

121115

89514

73,91

0
125628

16
126113

16
94477

100,00
74,91

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

Városi Egészségügyi Intézmény
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

71151
19330

72024
19566

46407
13029

Telj. /a mód. ei. %ban
64,43
66,59

76669
167150

95870
187460

66917
126353

69,80
67,40

0
167150

5615
193075

510
126863

9,10
65,71

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat alatt
teljesültek. Ez azzal magyarázható, hogy a személyi változások hatására kevesebb volt a bérkiáramlás,
intézményvezető váltás történt, továbbá a gyógytornász és védőnő táppénzes állománya miatt nem
jelentkezett bérkifizetés. A jubileumi jutalom kifizetésére a harmadik negyedévben került sor, továbbá a
kereset kiegészítés összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra. Az intézménynél a szakorvosok és
szakdolgozók részére 2016. szeptember 1. napjától bérfejlesztés történt, a 256/2013. (VII.5.)
Kormányrendelet alapján.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos alatti. A szakmai és az üzemeltetési készletbeszerzéseknél
megtakarítás mutatkozik, a tervezett készletbeszerzések 60 %-a teljesült. A dologi kiadásokon belül vásárolt
közszolgáltatásoknál, mely a vállalkozó orvosok díjazására szolgál, közel 47 millió forint került kifizetésre,
mely a rendelkezésre álló keret 71 %-a.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök – informatikai eszközök, mosógép és a védőnői feladatok
ellátásához hallásvizsgáló készülék - beszerzése történt.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatásértékű
bevétel
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

7767

7767

7613

Telj. /a mód. ei. %ban
98,02

157383

157383

124728

79,25

0
2000

20415
7510

20415
7058

100,00
93,98

167150

193075

159814

82,77

A betervezett intézményi működési bevételből 7,6 millió Ft realizálódott, mely összegből 3,1 millió Ft a
vállalkozó orvos által megtérített összeg.
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A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg, mely közel 7
millió forinttal meghaladja az időarányos tervezett összeget.
Az előző évi maradvány a feladatellátás finanszírozásához biztosított támogatásból képződött, mely a
működési és beruházási kiadások forrásául szolgál.
Irányító szervtől kapott támogatás a vizsgált időszakban 93,98 %-on teljesült, mely a labor kiegészítő
támogatásának és a fogorvosi rendelő bérleti díjának az éves összegét, a 2016. évi bérkompenzációnak az
időarányos részét foglalja magába.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. c. támért. kiadás,
műk. célú pénzeszk.
átad. ÁK
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Kiadások
mindösszesen

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

268024
70692

311995
85916

244350
66068

Telj / a mód. Ei %
ban
78,31
76,9

271508
0

269267
0

177419
0

65,89
0

610224

667178

487837

73,41

0
610224

4255
671433

4241
492078

99,68
73,29

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 3,31% -os mértékű túllépést
mutatnak, mely a szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, kompenzáció 1-9. havi
előirányzatosításának és 100%-ban történő kifizetésének torzító hatásából adódik. Valójában, ha ezek a
tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is, akkor a személyi juttatás és járulékainak
kifizetése az időarányosnak megfelelő arányt mutatja a vizsgált időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy az
idősotthoni térítési díj bevétele 100%-os fizetőképesség mellett került megtervezésre, hozzáigazítva a
kiadásokat is. A bevételek alacsonyabb fizetőképességgel teljesültek az 1-9. hóban, így a kiadásokra
tervezett előirányzatok is alacsonyabb összegben kerültek kifizetésre ezeken a kormányzati funkciókon, mely
természetesen nem jelenti az ellátás színvonalának csökkenését.
A beruházások között 4.241 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Ez az összeg magában
foglalja a Foglalkoztatási Hivatal által támogatott eszközbeszerzéseket, melynek értéke 1.884 ezer Ft
(kerékpár, takarító kocsi, porszívó, mosó-szárítógép, takarítógép, vasaló), 690 ezer Ft-ba került a Család és
Gyermekjóléti Központ kialakításához biztosított állami támogatás felhasználásából vásárolt laptop és
számítógépek, szekrény, kerékpár beszerzés, valamint a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó
intézményi beszerzések jelennek meg ezen összegben, melyek az 1-6 havi beszámolónkban részletezésre
került már.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel

adatok
Eredeti ei.
243454

Módosított ei.
243454

0
0

0
23 020
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
166062
68,21
0
22720

0
100,00

Felhalmozási bevétel
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

0
0
366770

0
1370
403589

0
1370
304729

0
99,97
75,5

610224

671433

494881

74,00

Az intézmény működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak a vizsgált
időszakban. Az idősotthoni térítési díjak a fentiekben leírtak szerint teljesültek, mely bevétel kieséssel együtt
a kiadások is alacsonyabb szinten kerültek kifizetésre, így a bevétel kiesés nem jelent az idősotthoni ellátás
területén plusz forrás bevonását. Az intézmény 2016. évre tervezett bevételeiből a kintlévőség 1.079 E Ft,
melyből 350 E Ft a Bethlen Gábor Szakképző Iskolának biztosított étkezési szolgáltatás térítési díjának
elmaradásából adódik. Az intézmény folyamatosan kapcsolatot tart az iskolával (fizetési felszólítás, telefonos
egyeztetés), mely kapcsán elmondható, hogy a hátralék megfizetésére az iskolai megteszi a szükséges
lépéseket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg egy ellátottunk 300 E Ft összegű felajánlása az
Őszikék Idősek Otthonában. Ezen túl 22.720 E Ft összeg a Foglalkoztatási Hivatal által biztosított
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely a közfoglalkoztatottak bérének és a fent részletezett tárgyi
eszköz beszerzéseknek a forrása.
Az irányító szervtől kapott támogatás minimális túllépést mutat, mely ágazati és kiegészítő ágazati pótlék,
valamint a kereset kiegészítés címen a 9-ik hónapra megkapott állami támogatás beépítésével rendeződni
fog.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2016. október 12.) az önkormányzat főszámláján 375 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés feltételeinek megteremtése mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését,
valamint a TOP-os és egyéb pályázatok benyújtásához szükséges tervek és megalapozó dokumentumok
finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2016. december 31-én. Ezek közül néhány:
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok ebben az évben jelentkező előkészítő
feladatainak költségei
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az év utolsó negyedévében is folytatni kell azt a fegyelmezett gazdálkodást, amit mind az intézmények, mind az
önkormányzat részéről tapasztalhattunk az év során annak érdekében, hogy év végéig se likviditási, se
finanszírozási problémák ne lépjenek fel.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, továbbá tájékoztatást kér a
novemberi testületi ülésen a "Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai
projekthez kapcsolódó teljesítendő indikátorokról valamint az intézményeink
által működtetett projektelemek eddig teljesített mutatóiról.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja elfogadni az önkormányzat és intézményei
háromnegyed éves gazdálkodását bemutató beszámolót.
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Döntési javaslat
"2016. háromnegyed éves beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016.évi
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Holtági egyesületek 2016. évi beszámolója
Galambos va
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 466/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozatában felkérte a
jegyzőt, hogy a TDM szervezettel egyeztetve dolgozzon ki egységes tartalmi és formai szempontok alapján
összeállított Holtág egyesületi beszámoló mintát. A megfogalmazott egységes tartalmi és formai szempontok
alapján elkészítették az érintett holtágkezelők valamint egyesületek Gyomaendrőd Város közigazgatási területén
lévő holtágak üzemeltetéséről beszámolóikat.
EGYESÜLET
ÉVES BESZÁMOLÓ
.... év
1.

Rövid tartalmú bemutató az érintett egyesületről (tagok száma)

2.
Kimutatás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott pályázati támogatások
felhasználásáról
Az ………………………… Egyesület …. évben az alábbi pályázati támogatásokat nyerte el:
Pályáztató szervezet
………………………………
Összesen:

Támogatás összege
…………………... Ft
…………………... Ft

A támogatás felhasználása:

Az fenti beszámolóminta alapján a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és
Horgászegyesület, a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Bónom-Zug Vizéért Egyesület és a
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület elkészítették az éves egyesületi beszámolóját. A Zöldpark
Nonprofit Kft., valamint a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az egyesületekhez hasonlóan elkészítették
a 2016. évi kezelésükben lévő holtágak üzemeltetéséről szóló részletes beszámolójukat. Az elkészített beszámolók
az előterjesztés mellékletét képezik.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámolók
elfogadását.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, kezdeményezze
a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségénél Gyomaendrőd térsége
területi horgászjegy kialakítását az alábbi vízterületekre:
1. Folyók:
•
Hármas-Körös folyó az összefolyástól a Hortobágy - Berettyó folyó
befolyásig (Árvízkapu) a 61+000-93+300 fmkm (04-004-1-1
2. Holtágak
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•
Endrőd-Révzugi-holtág (04-112-1-4)
•
Endrőd-Középső-holtág (Csókási) (04-109-1-4)
•
Fűzfás-zugi-holtág (04-111-1-4)
•
Német-zugi-holtág (04-114-1-4
•
Hantoskerti-holtág (Falualja) (04-110-1-4)
•
Torzsás-zugi-holtág (04-113-1-4)
•
Gyomaendrődi Sirató-holtág (04-007-1-1)
•
Danzug-holtág (04-008-1-1)
•
Biristyók-holtág (Félhalmi holtág) (04-009-1-1)
•
Nagyfokzugi Holt-Körös (04-035-1-1)
3. Csatornák
•
Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)
•
Folyáséri-főcsatorna (04-049-1-1)
4. Tavak:
•
Vajda-tó
A Bizottság javasolta, hogy a Képviselő-testület kérje fel Toldi Balázs
polgármestert, hogy a kezdeményezéssel kapcsolatban folytassa le az
egyeztetéseket a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével, és annak
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
2. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papzugi Természetvédelmi Horgász Egyesület
kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
3. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
4. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bónom-zug Vízéért Egyesület kezelésében lévő
holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
5. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
6. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft. kezelésében lévő holtágakról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
7. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének
kezelésében lévő holtágakról szóló beszámolót elfogadja
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
8. döntési javaslat
"Gyomaendrőd térsége területi horgászjegy kialakítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségénél
Gyomaendrőd térsége területi horgászjegy kialakítását az alábbi vízterületekre:
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1. Folyók:
•
Hármas-Körös folyó az összefolyástól a Hortobágy - Berettyó folyó befolyásig (Árvízkapu) a 61+000-93+300
fmkm (04-004-1-1
2. Holtágak
•
Endrőd-Révzugi-holtág (04-112-1-4)
•
Endrőd-Középső-holtág (Csókási) (04-109-1-4)
•
Fűzfás-zugi-holtág (04-111-1-4)
•
Német-zugi-holtág (04-114-1-4
•
Hantoskerti-holtág (Falualja) (04-110-1-4)
•
Torzsás-zugi-holtág (04-113-1-4)
•
Gyomaendrődi Sirató-holtág (04-007-1-1)
•
Danzug-holtág (04-008-1-1)
•
Biristyók-holtág (Félhalmi holtág) (04-009-1-1)
•
Nagyfokzugi Holt-Körös (04-035-1-1)
3. Csatornák
•
Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)
•
Folyáséri-főcsatorna (04-049-1-1)
4. Tavak:
•
Vajda-tó
A Képviselő-testület felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a kezdeményezéssel kapcsolatban folytassa le az
egyeztetéseket a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével, és annak eredményéről tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Helyiségbiztosítás a Székely Mihály Modellező és Sportklub részére
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Blaskó János a Székely Mihály Modellező és Sportklub megbízásából kérelemmel fordult a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
A sportklub a Szabadság utca 6. szám alatti volt óvoda II. számú (alsó) épületet szeretnék használatba venni.
A sportklub korábban a Blaha Lujza út 21. szám alatt lévő önkormányzati intézmény épületében működött. A
„Lélekkel a körösök mentén” projekt megvalósítását követően már nincs lehetőség a sportklub elhelyezésére az
ingatlan területén.
A használatba kért Szabadság utca 6. szám alatt lévő ingatlan területén kettő fő épület van, az óvodai nevelést
szolgáló foglalkoztató és egyéb kiszolgáló helyiségeket tartalmazó (I.), valamint a testnevelésre használt (II.) épület.
Ezen kívül kettő tároló építmény. Az építmények elhelyezését a melléklet alaprajz szemlélteti.
Megnevezés
Foglalkoztató
Öltöző
Összesen:

A II. számú főépület helyiségei
Hasznos alapterület (m2 )
54,28
20,65
74,93

Az ingatlanon lévő I. számú főépület a közmunka program keretében tárolás és téli időszakban melegedőként van
hasznosítva. A II. számú főépület jelenleg használaton kívül áll.
A használattal kapcsolatban egyeztetés történt Blaskó János megbízottal. Az ingatlan használatának célja: a sport
klub működéséhez helyiség biztosítása. Az épülethez kapcsolódó közművek közül csak az áramot kívánják igénybe
venni. Az ingatlan egy mérőórával rendelkezik. A sport klub áramfogyasztása korrekt elszámolásához almérőt
szükséges felszereltetni.
Az 5350 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzs vagyonát képezi, amely korlátozottan
forgalomképes.
Tekintettel a használatba adás céljára az ingyenes szerződés megkötését javaslom, mely szerint nem kell díjat
fizetni a használatért., de felmerülő közszolgáltatási, közmű díjakat azonban meg kell téríteni.
A szerződés típusára a haszonkölcsön szerződést javaslom mivel ingyenes szerződés, aminek alapján ingó és/vagy
ingatlan javak használatát, meghatározott ideig másnak lehet átengedni.
A szerződés időtartamára határozatlan időt javaslok.
A haszonkölcsön szerződés megkötésének jogszabályi alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az
önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) rendelete 13/A. § (1) bekezdése.
A szabályozás alapján az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése alapján
ingyenes használatba adhatja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az épület használatba adását a
határozati javaslatban foglalt feltétek szerint.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az épület használatba adását a
határozati javaslatban foglalt feltétek szerint.

Döntési javaslat
"Helyiségbiztosítás"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám alatti ( 5350 hrsz. ) ingatlan
területén lévő II. számú épületet határozatlan időtartamra az alábbi haszonkölcsön szerződés feltételei szerint
haszonkölcsönbe adja a Székely Mihály Modellező és Sport Klub (5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.) részére.
A haszonkölcsönbe adás célja: a sport klub működéséhez helyiség biztosítása.
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint
kölcsönadó, (a továbbiakban kölcsönadó)
másrészről
Székely Mihály Modellező és Sport Klub Gyomaendrőd (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.,
képviseli: Szujó Zoltán Gergely, a szervezet nyilvántartási száma: 04-02-0000620, adószám: 19057543-1-04 ), mint
kölcsönvevő (a továbbiakban kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 14/2003.
(VI. 5.) rendelete 13/A. § (1) bekezdése, illetve Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …/2016. ( X. 27.)
önkormányzati határozata alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg:
1.
A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám
alatt található, belterületi 5350 hrsz-ú óvoda megnevezésű ingatlan.
2.
Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlan II. számú főépületet haszonkölcsönbe adja, amelyet a
Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz.
Az épület az alábbiakban felsorolt helyiségekből áll.
Megnevezés
Foglalkoztató
Öltöző
Összesen:

Hasznos alapterület (m2 )
54,28
20,65
74,93

3.
A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától határozatlan ideig illeti meg.
4.
Kölcsönvevő az ingatlant a sport klub működtetésére használhatja.
5.
A Kölcsönvevő az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a Kölcsönadó előzetes írásos
hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
6.
A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a
haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen
igényt nem tarthat.
7.
A Kölcsönvevő a használatba vett ingatlan működtetését saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az illetékes
szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén elvégezni. A
szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok elvégzésének
kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése kölcsönvevőt terheli. Kölcsönvevő köteles az
ingatlant rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az üzemeltetés
során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a kölcsönvevő kötelezettsége.
8. A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles az ingatlant rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaadni.
9.
Kölcsönvevő kijelenti, hogy az épület használatára során csak az áram közmű használatára tart igényt.
Kölcsönvevő vállalja, hogy jelen szerződés aláírásának napjától számított 30 napon áram almérőt szereltet fel.
Kölcsönadó az előző havi közüzemi díjakról köteles számlát az almérőn mért fogyasztás alapján kiállítani, amelynek
összegét a Kölcsönvevő köteles banki átutalással, 15 napos fizetési határidővel a kölcsönadó Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számú számlájára megfizetni.
Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskori áram mérőóra állás rögzítésre kerülnek.
10.
Kölcsönadó az összes tárgyhavi felmerülő, kölcsönvevőt terhelő költségekről részletes elszámolást köteles
készíteni és az erről szóló bizonylatok másolatával azokat tárgyhavi számlájához mellékelni.
11. A Kölcsönadó kijelenti, hogy az ingatlanra általános épületbiztosítással rendelkezik és azt hatályban tartja.
12. A Kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
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13. A jelen megállapodást bármelyik fél 30 napos írásos előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás nélkül
felmondhatja.
14. A szerződést a kölcsönadó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha
14.1. a Kölcsönvevő a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet
végzi,
14.2. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált
14.3. a Kölcsönvevő a 9. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
14.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
14.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja.
15. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
16. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Kölcsönadó 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
Kölcsönvevő részéről
Név:
Szujó Zoltán Gergely
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Széchenyi István utca 15.
Mobil:
06 20/9388524
E-mail:
modelgye@gmail.com
17. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyibe n a tárgyalás nem
vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint
a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
19. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti
meg.
20. Felek a jelen szerződést – amely 5 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2016. …
…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Kölcsönadó

Szujó Zoltán Gergely
Székely Mihály Modellező és Sport Klub
elnök
Kölcsönvevő

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

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

Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv a közműfogyasztást árammérő óra állásáról
3. sz. melléklet: alaprajz az ingatlanon lévő épületekről
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2016. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Sportkoncepciója 2016-2020
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Összhangban a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a 16 /2010. (I. 28.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Sportkoncepcióban rögzítette a település
sportkultúráját ismertető helyzetelemzését, valamint a 2010-2015 időszakra vonatkozó céljait, terveit.
Tekintettel arra, hogy a Sportkoncepció időbeli hatálya lejárt, szükségessé vált annak felülvizsgálata, új koncepció
elkészítése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016-2020 évekre vonatkozó Sportkoncepció tervezete az előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sportkoncepció tervezetét megvitatni szíveskedjen és döntését
határozat formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
a Sportkoncepció jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a
Sportkoncepció kiegészítését kérte városunk híres sportolóira, a
sportturizmusra és a kapcsolódó szálláslehetőségekre vonatkozóan. A
Bizottság a kiegészített koncepció jóváhagyását javasolja a Képviselőtestületnek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
Sportkoncepció jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Sportkoncepciója 2016-2020"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Gyomaendrőd Város Sportkoncepcióját a 20162020 időtartamra.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 10. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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GYOMAENDRŐD VÁROS
SPORTKONCEPCIÓJA
2016 – 2020

„A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog.
A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a
megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének
társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős
szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában. (2004. évi I. törvény a sportról, bevezető rész)
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I. Bevezetés

Egy település életében meghatározó szerepet tölt be a sport: a helyi sportélet hatással van a
településen élőkre és a település is sokat tehet az ott élők sportkultúrájáért.
Az önkormányzatok felelős szerepet töltenek be az egészséges, fizikailag és pszichikailag
felkészült nemzedék felnevelésében és megtartásában.
A sporttevékenység a demokráciában alapvetően önszerveződő és önszabályozó. Ebből
adódóan az állami, illetve az önkormányzati közvetlen beavatkozás csak a legszükségesebb
esetekben – például az iskolai nevelés területén – indokolt. Minden más esetben a
támogatás, a befolyásolás alkalmazható.
Az Európai Unióhoz való csatlakozással új utak, új lehetőségek nyíltak meg előttünk,
ugyanakkor új kötelességek is várnak Magyarországra, benne Gyomaendrőd Városára.
Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozta az önkormányzat legfontosabb
tennivalóit, meghatározta a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást
adott a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és
mértékéről. Az időbeli hatály lejárta és a városi sportélet újragondolása szükségessé teszi új
sportkoncepció elkészítését.

II. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a városi
sportkoncepció megalkotása során alapdokumentumként veszi figyelembe az Európai Sport
Chartát és a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiát.
A koncepció megalkotása, valamint az önkormányzati sportfeladatok végrehajtása során
figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:
- Magyarország Alaptörvénye, melynek XX. Cikke deklarálja a testi és lelki egészséghez való
alapvető jogot.
- A sportról szóló 2004. évi I. törvény, melyben Magyarország Országgyűlése kinyilvánította,
hogy a „nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos
célnak tekinti”.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, miszerint a „mindennapos
testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán” meg kell szervezni.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, mely a helyi
önkormányzati feladatok között szabályozza a sport és ifjúsági ügyeket. (13. § (1) bekezdés
15.pont ).
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

1. A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a Sportról szóló 2004. I. törvény 55. §-a
határozza meg. Fenti jogszabály rendelkezése alapján az Önkormányzatnak a következő
feladat-ellátási kötelezettsége áll fenn:
„(1) Az önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:
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a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Köznevelésről szóló
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök
működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport egyesületek feladatainak zavartalan
ellátásához szükséges feltételeket.”

2. Az Európai Unió és a sport kapcsolata – ehhez kapcsolódó önkormányzati
feladatok
A sport az egyik legelterjedtebb emberi tevékenység – végezzék akár profik, akár amatőrök,
rendszeresen vagy alkalomszerűen –, emberek milliói sportolnak az Európai Unióban is.
Amellett, hogy jót tesz az egészségnek, a sportnak kiemelt gazdasági és szociális jelentősége
is van: elősegíti a társadalmi beilleszkedést, ösztönzi a kulturális cseréket, továbbá
álláshelyeket teremt szerte Európában.
Az Európai Unió nemzetek közötti sportprojekteket finanszíroz, aminek célja a megfelelő
hálózatok és bevált módszerek feltárása és tesztelése a sportterületén. Ezek a projektek a
következő területekre vonatkoznak:
egészségvédő testmozgás;
a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés;
sport fogyatékkal élők számára;
nemek közötti esélyegyenlőség a sportban;
fellépés a doppingszerek használata ellen;
a sport terén és révén megvalósuló társadalmi befogadás;
önkéntesség a sport világában;
erőszak és intolerancia a sport területén;
sportirányítás.
A települések sportkoncepcióinak elkészítésekor és az abban meghatározott intézkedések
megvalósításakor szükséges figyelembe venni az Európai Sport Chartaban megfogalmazott
alapelveket.
„A sport az emberi fejlődés fontos tényezője, ezért támogatása és fejlesztése érdekében a
kormányoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy e charta
előírásait, a Sport Etikai Kódexében lefektetett elvekkel összhangban alkalmazzák a
következők szerint:
a) Minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást;
b) Valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való
részvételre és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert tehessen;
c) Mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a sportolási és
rekreációs lehetőséget;
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d) Együttműködésben a megfelelő sportszervezetekkel, amennyiben kívánja és rendelkezik az
ahhoz szükséges képességekkel, mindenki számára biztosítani kell a lehetőséget
sportteljesítményének javításához, egyéni teljesítménye maximumszintjének eléréséhez,
és/vagy a társadalmi elismerés kivívásához;
e) Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a sporttevékenységekben részt
vevők emberi méltóságát és biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat minden
politikai, kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, megalázó és méltóságot sértő gyakorlattól,
a doppingszerek használatától, valamint a szexuális jellegű visszaélésektől, különösen, ami a
gyermekek, a fiatalok és a nők zaklatását illeti.”
A Sportkoncepció nem önállóan létező dokumentum, szoros összefüggésben áll a város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájával, illetve a Local Agenda 2000 dokumentummal.

III. Gyomaendrőd Város Sporttörténete
Városunkban több mint 20 sportszervezet működik. Óriási sikereket érnek el társastáncosaink,
kajakosaink, judósaink, nagy hagyománya van a labdarúgásnak.
A város futballtörténetét Márton Gábor író, tanító írta meg Gyoma labdarúgásának története
(Hajrá, Gyoma-1989) valamint Endrőd labdarúgásának története (Tempo, ETK!-1986) címmel.
Az atlétika sportágában is kiemelkedő eredmények születtek és születnek.
Sporttörténetünk meghatározó személyiségei
Dombos László volt testnevelő tanár 1978-ig tanított az 1. sz. Általános Iskolában. Egy
időben a Békés megyei általános iskolák tornaversenyein a dobogó legmagasabb fokára
kizárólag az ő tanítványai álltak.
Halász István testnevelés- földrajz szakos általános iskolai nyugdíjas tanár 1963-2001 között
tanított a 2. Sz. Általános Iskolában. Tizennyolcszor volt országos döntőn tanítványaival torna,
atlétika, sportlövészet, összetett honvédelmi versenyágban. Indított több olyan sportolót is,
aki később az országos válogatott tagja lett. 21 éven keresztül szervezte évente a kajaktábort
és Békés megye válogatottjai a havas számokban a volt gyomai II. számú iskola diákjaival. Két
komoly elismerésben részesült pályája során: a Magyar Diáksportért díjban és a Magyar
Sportért Aranyfokozatú díjában.
Gyányi Ferenc 1923-2009-judó-edző 6 danos mester, edzősködött a budapesti Honvédnál
valamint az UTE-ben is. Idős korában költözött Gyomaendrődre és alapította meg a
Gyomaendrődi Judo Klubot.
Fekete László -matematika-fizika szakos tanár, 1960-tól kézilabdaedző volt a városban. Egyik
fő szervezője és létrehozója volt a gimnázium bükkszentkereszti táborának. Rengeteg
társadalmi munkával épült fel a 25 főt befogadó ház, mely 1990 óta a gimnázium
Természetbarátainak Köre tulajdonába került.
Szmolnik Lajos – a Gyomai Tornaklub NB II-es női röplabda csapatának edzője
Kovács Gábor – 9 évig a Körös Kajak Sportegyesület, jelenleg a KSI Gyomaendrődi
Szakosztályának edzője, testnevelő tanár, Tótka Sándor olimpikon felkészítője a duisburgi
világbajnokságra és a Szingapúrban megrendezett Ifjúsági Olimpiára.
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Itt született városunkban Varjú Vilmos 1934-1994 súlylökő, de még csecsemő korában
elköltözött szüleivel Gyulára. 1969 és 1975 között az Újpesti Dózsa súlylökője.
Tizennégyszeres magyar bajnok, 17-szeres magyar csúcstartó, és 49-szer volt a magyar
válogatott tagja, háromszoros Európa-csúcstartó. 1962-ben és 1966-ban Európa-bajnok,
1964-ben olimpiai bronzérmes.
Varga Lajos 1933-2006 tanár, tornász, olimpikon, edző, tizenháromszoros mesterfokú
országos bajnok, több nemzetközi verseny győztese, az Újpesti Torna Egylet örökös bajnoka.
Később edzőként tevékenykedett az UTE-ben. Ennek keretében minden nyáron –kb. 30
alkalommal- elhozta a gyomai edzőtáborba a budapesti fiatal sportolókat, akik közt ott volt
Csollány Szilveszter, Fajkusz Csaba, Suppola Zoltán is. Díjai: Magyar Köztársaság Érdemérem
arany fokozata, a Testnevelés és a Sport Kiváló Dolgozója, A Haza Szolgálatáért Érdemérem
arany, ezüst, bronz fokozata, Gyomaendrődért Emlékplakett (1996)
Kávay Zoltán 1931-2002 tanár, evezős, edző, többszörös országos bajnok, 1953 és 1958
között válogatott kerettag. Nem itt született, de nevelkedett Endrődön.
Tótka Sándor világ- és Európa-bajnok valamint ifjúsági olimpiai bajnok (Szingapúr 2010)
kajakozó. A Körös Kajak Egyesület sportolója 2014 decemberéig, majd 2015-től az Újpesti
Torna Egylet versenyzője. Tizennégyszeres Magyar Bajnok, 2010-ben ifjúsági olimpiai bajnok
(Szingapúr), 2011-ben Ifjúsági Világbajnok, 2012-ben Ifjúsági Európa bajnok, kétszeres felnőtt
világbajnok (2014, 2015), 2016-os Rioi olimpián férfi K2-200 versenyszámban 4. helyezést ért
el Molnár Péterrel.
IV. Gyomaendrőd településének egészségügyi helyzetképe
Gyomaendrőd egészségi állapota nem tér el az országos helyzettől, miszerint a nagy
betegségcsoportok ugyanúgy jellemzőek sajnos a településen élőkre (keringési rendszer
betegségei, daganatos megbetegedések, emésztőrendszer megbetegedései, légzőrendszer
megbetegedései, külső okok - baleset, öngyilkosság stb.), mint az országos átlagra.
Magyarországon a születéskor várható életkor 5-8 évvel alacsonyabb, mint az Európai Unió
többi országában és sajnos ez Gyomaendrődön sincs másképp. A Dél-Alföldre ezeken felül
igen jellemző a depresszió, mint pszichiátriai betegség, melynek kialakulása összefügghet az
alkoholizmussal és a rokkanttá nyilvánítással.
Ezen kívül sok gyermek nem tud részt venni az iskolai testnevelés órákon, mert felmentése
van valamilyen betegség miatt (műtét, asztma, szívprobléma,) az órák látogatása alól.
Térségünkben, az országos adatokhoz hasonlóan, az elkövetkezendő időszakban várhatóan
csökken a halálozás, és kitolódik az átlagélettartam, ugyanakkor növekszik az idősek aránya a
népességben.
A régió morbiditási és mortalitási statisztikáiban jelentős szerepet játszanak a szív- és
érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, valamint az anyagcsere és a daganatos betegségek.

5

Gyomaendrőd

Sportkoncepció

Mindezek figyelembevételével elmondható, hogy az elkövetkezendő években a komplex,
magas színvonalú egészségügyi ellátás, valamint az egészséges életmódra való áttérés iránti
igény további erősödése várható.
A sportolási és kikapcsolódási lehetőség biztosításával, illetve a városi sportélet színesítésével
hozzájárulhatunk a társadalmi elégedettség növekedéséhez, az itt élők életminőségének
javításához, mely végső soron a település népességmegtartó erejének növekedéséhez is
vezethet.
A településen praktizáló gyermek háziorvosok nagy hangsúlyt helyeznek a csecsemők és
kisgyermekek helyes táplálkozására, az anyatejes táplálásra, a helyes hozzátáplálásra, a
vitamindús étrendre, a sok mozgásra, amivel elérhető lehet, hogy a felnőttkorban oly gyakori
szív-érrendszeri betegségek ritkábban forduljanak elő.
Az orvosok és védőnők rendszeresen ellenőrzik a gyermekek testi-szellemi és mozgásszervi
fejlődését, testsúlyát, magasságát, látását, hallását, vérnyomását.
Az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak az allergiás betegségek Gyomaendrődön is,
akárcsak szerte a világban.
A gyermekek jelentős részénél tapasztalt csontrendszeri elváltozások, tartási hibák esetén
ortopédiai szakvizsgálatot követően gyógytestnevelés, gyógyúszás hozhat javulást, melyre
szerencsére egyre több lehetőség van településünkön.
A szív-érrendszeri betegségek tekintetében igen jelentős probléma lehet a súlyfelesleg,
melyet a szűrővizsgálatok kapcsán egyre több gyermeknél észlelnek. Kivizsgálást követően
helyes táplálkozást, több mozgást javasolnak, és folyamatosan ellenőrzik a paramétereket.
V. A városi sport kiemelt céljai, alapelvei
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a sport kiemelt céljainak meghatározásakor az Európa
Tanács által kiadott Európai Sport Charta alapelveit tekinti irányadónak:
a) a város fiataljai számára biztosítani kell az "alapvető sportolási képességek megszerzését".
b) a város lakosai számára hozzáférhetővé kell tenni "a sportolási és rekreációs
lehetőségeket".
c) az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni "az egyéni
sportteljesítmények javításának lehetőségét".
Gyomaendrőd Város Sportkoncepciójának hosszú távra megfogalmazott alapelvei:
1. A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges
alkotó eleme.
2. A sport a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és teljesítőképesség
fokozásának egyik leghatásosabb eszköze.
3. A sportoláshoz való jog az állampolgárok - alkotmány által biztosított - alanyi joga.
4. A köznevelési intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait, a
lakosság szabadidősportja a munkaképesség, a fizikai fittség karbantartásának egyik
leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata,
minta és motiváció a rendszeres testedzéshez.
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5. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható egészet
képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati és
társadalmi feladat.
6. Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet lényegi
jellemzői.
7. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, és
értékeinek megfelelő támogatást nyerjen.
8. A színvonalas sportszakmai munka alapja a tudományosan megalapozott korszerű
sportszakember képzés és továbbképzés.
9. A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport szervezettsége, az egymásra épülő
versenyrendszer működőképessége.
A középtávú koncepció fő irányai
1. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására a gyermek,
serdülő és ifjúsági korosztály számára, a köznevelési törvényben megfogalmazott
rendelkezéseknek megfelelően.
2. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott önkormányzati
szerepvállalásra van szükség.
3. Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát a sportélet minden területén.
4. Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a
tehetségesek kiválasztását és gondozását.
5. A sportélet egész területén szükséges a demokratikus és a társadalmi jelleg erősítése, ezzel
párhuzamosan az eddigieknél összefogottabb irányításra, egyértelmű feladatmeghatározásra, a teljesítés és az önkormányzati pénzeszköz felhasználásának
következetesebb ellenőrzésére, hatékonyabb munkamegosztásra és együttműködésre van
szükség.
6. Az önkormányzat a rendelkezésére álló sportalappal és egyes sportrendezvényekre (Kihívás
napja, Szaloncukor Kupa) fenntartott kötött felhasználású pénzeszközeivel elsősorban nem az
élsportot, hanem a diáksportot, a szabadidősportokat valamint az utánpótlás nevelést
támogatja, segíti. Az élsport esetében is kizárólag az amatőr sportot támogatja.
Természetesen ez az összeg töredéke annak, amiből az egyesületek, szervezetek évente
gazdálkodnak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Sport Alap terhére meghirdetett pályázat célja a
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények
elérése, a versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság
egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az
egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
A támogatás célja tehát az, hogy minél színesebb sportélet valósuljon meg településünkön,
minél többfajta sportolási lehetőség álljon a fiatalok és a felnőtt korosztály rendelkezésére.
A rendelkezésre álló keretösszegből a diáksport tevékenység támogatására, illetve a Népligeti
és az Erzsébet-ligeti Sporttelep fenntartásának támogatására elkülönített összeg kerül
meghatározásra, a fennmaradó rész pályázat útján kerül kiosztásra. A pályázatok elbírálásáról
és a megállapítható támogatásról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
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7. Az önkormányzat sportot támogató tevékenységének célja, hogy az oktatási intézmények
közötti kapcsolatok erősödjenek, az iskolák, óvodák egymással szemben nyitottabbá váljanak,
az intézmények sportlétesítményeiket (tornatermek) a lakosság felé megnyissák, kialakuljon
egy olyan párbeszéd, melyben a város intézményei, lakosai, sportszervezetei, sportegyesületei
mindannyian részt vesznek, önmaguk számára alakítva a városi sportéletet.
Az önkormányzat azonban a sporttevékenységet, mint kapcsolatformáló eszközt nemcsak a
városon belüli kapcsolatok erősítésére kívánja felhasználni, hanem a testvérvárosi kapcsolatok
elmélyítésére is.
VI. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának szerepvállalása a Testkultúra különböző
területein
Alapvetően Gyomaendrőd sportos település, az egyes városi rendezvényeken szép számmal
vonultat fel helyi gyerekekből, ifjakból álló gyermekcsoportot a településen működő közel 20
sportegyesület, sportszervezet. Az egyesületek természetesen más városokban is sikerrel
szerepelnek, sőt sokan közülük nemzetközi színtéren is maradandót alkotnak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célja, hogy kiemelten támogassa a fiatalok
sportolását, testmozgását, a város egész lakosságának biztosítsa a sportolás lehetőségét.
E cél elérése érdekében közös gondolkodásra, együttműködésre van szükség a településen
működő köznevelési intézményekkel, a sporttal foglalkozó civil szervezetekkel,
sportegyesületekkel, sportvállalkozásokkal. Ki kell emelnünk itt a testnevelő tanárok és az
önzetlenül dolgozó edzők, sportbarátok szerepét, hisz nélkülük az Önkormányzat hiába tűzne
ki célokat, nem sikerülne azokat megvalósítani.
E cél elérése érdekében kiemelt feladataink közé kell, hogy tartozzon a sportolás magas
szintű infrastrukturális alapjainak megteremtése.
1. Óvodai nevelés
Az óvodai nevelés a települési önkormányzatok számára kötelezően ellátandó alapfeladat. Az
óvodai feladatellátás a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás fenntartásában működő Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodán
keresztül, valamint nonprofit korlátolt felelősségű társaságokkal kötött köznevelési
megállapodás keretén belül biztosított.
Gyermekeink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testneveléssel, sporttal
biztosítható. A szervezett sportolási lehetőség számukra az óvodai nevelés keretén belül
biztosított. Csekély mértékben jellemző a családokra, hogy egyénileg hordják óvodáskorú
gyermeküket a különböző sportegyesületekbe vagy sportfoglalkozásokra. Az óvodai
testnevelés feladatainak teljesítésére az óvónők a testnevelés két formáját használják fel: a
mindennapi ún. frissítő 5-10 perces testmozgást, illetve a csoportonként szervezett
testnevelés foglalkozást. Az óvodákban szervezett testnevelési foglalkozásokon elsősorban a
gyermekek testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az
óvónők. Ezeken a foglalkozásokon túl valamennyi óvodában nagy gondot fordítanak a
gyermekek életkori sajátosságait figyelembevevő mozgáslehetőségek biztosítására. Az óvodai
napirendbe építve tanfolyam jellegű foglalkozásokat biztosítanak a gyermekek számára a
néptánc, társastánc, torna, ovifoci foglalkozásokon.
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Az óvodákban kötelező a tornaszoba megléte az előírt felszerelésekkel, mely kritériumnak
településünkön minden óvoda megfelel.
Városunkban mindegyik óvodában található tornaszoba.
A Selyem úti óvodában immár hagyományosan megrendezésre kerül az Ovi-olimpia, mely
rendezvény nagyon népszerű az abban résztvevő gyermekek számára. Az ovisok versenye
városunkban a Kihívás Napja kísérőrendezvényeként kerül megszervezésre.
Az óvodák közötti kapcsolatok erősítésére, a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére
Ugra-bugra óvodai sportnap keretén belül óvodásvetélkedő megrendezésére kerül sor
minden év októberében. A vetélkedő megszervezése egyik évben a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda (Százszorszép, Margaréta, Csemetekert, valamint a
csárdaszállási Napraforgó Óvoda), másik évben a nonprofit szervezetek által működtetett
óvodák (Tulipános, Gyermekliget, Szivárvány Óvoda) feladata.
Elmondhatjuk, hogy az óvodapedagógusok mindegyik óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a
gyermekek életkorának megfelelő mozgáslehetőségének biztosítására.
Az Önkormányzat feladata az óvodai épületek állagmegóvásában, felújításában van, illetve az
óvodavezetők segítése pályázatok - az óvodák korszerűsítését, sporteszközökkel való
felszerelését célzó - elkészítésében, benyújtásában. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be
a TOP-1.4.1-Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével c. felhívásra, melynek keretében a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda két telephelyén – a Kossuth L. utcai
Százszorszép Óvodában és a Blaha L. utcai Csemetekert Óvodában – kerülne sor felújításra és
fejlesztésre és mindkét telephelyen új tornaszoba épülne.
2. Iskolai nevelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései a mindennapos
testnevelés bevezetésére:
„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai
elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy
testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület
által kiállított igazolással váltható ki.
A rendelkezéseknek megfelelően a településen található köznevelési intézményekben a
nevelési tantervekbe beépítésre került a mindennapos testnevelés.
Mindegyik intézmény rendelkezik tornateremmel, illetve a gyomai városrészen a Kis Bálint
Általános Iskola és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a Városi
Sportcsarnok adta lehetőséget is kihasználva szervezi meg a testnevelés órákat.
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Elmondhatjuk, hogy minden tanuló tornateremben vagy a sportcsarnokban megtartott
testnevelés órán vesz részt városunkban, emellett tény az is, hogy mind az általános, mind a
középiskolában a szakos ellátottság 100 %-os, tehát a testnevelési órákat szakképesített
testnevelő tanárok oktatják.
Azonban tény az is, hogy az intézmények tornatermei nem szabványméretűek, illetve műszaki
állapotukat tekintve felújításra szorulnak.
A Sportról szóló 2004. évi I. törvény a települési önkormányzatok kötelező feladataként
határozta meg, hogy az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a köznevelésről szóló
törvényben meghatározottak szerint az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy
az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges
feltételeket. Az iskola a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások terhére köteles
megszervezni a mindennapos testnevelést illetve az iskolai sportkör foglalkozásait.
3. Úszásoktatás
Az Önkormányzat támogatást nyújt a településen működő óvodák esetében a vízhez
szoktatás, a helyi úszóegyesületek (Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület; Gyomaendrődi
Delfin Sport és Úszóegyesület), valamint a helyi kajak-kenu egyesületek (Körös Kajak
Sportegyesület; Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Gyomaendrőd kajak-kenu szakosztály)
esetében pedig az edzések megtartásához, melyek helyszíne a Liget Fürdő fedett uszodája.
Az általános iskolások esetében az úszásoktatás finanszírozója az oktatási intézmény
fenntartója.
4. Diáksport
A diáksport az iskolai testnevelésre épül, annak gyakorlatanyagát használja fel játékosan,
versenyszerűen, és átmenetet kell, hogy képezzen a testnevelés és a minőségi sport között. A
diáksport-szervezetek programjában a diákolimpiai versenyekre való felkészülés és
versenyeztetés mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a minden tanuló számára lehetőséget
kínáló iskolán belüli, illetve iskolák közötti programokra, a nem versenyszerű testedzési
formák szélesítésére (alapfokú versenyek, iskolai sportnapok, játékos vetélkedők). Oldani kell
a túlzott verseny és eredmény centrikusságot, nagyobb teret kell adni a szabadidősport
jellegű, illetve igény és természet adta lehetőségű foglalkozásoknak, országjárásnak,
kirándulásoknak.
A diáksport az alap- és középfokú oktatási intézményekben a szakosztályi munka alapjának
kell lennie, de önállóan is alakítson ki játék és verseny lehetőséget.
A városi sportegyesületek és diáksport szervezetek, egyesületek kölcsönösségi alapon való
együttműködése elengedhetetlen feltétele a diáksport városi szintű eredményes
működésének.
Városunkban 1987 óta működik Diáksport Bizottság: az önállóan működő diáksport
szervezetek (diáksport egyesületek, diáksportkör, iskolai sportkör) érdekképviseleti
szerveként.
A Diáksport Bizottság feladatai:
- helyi szinten képviseli az alapegységeket, összehangolja tevékenységüket,
- működteti a Magyar Diáksport Szövetség helyi foglalkoztatási és versenyrendszerét,
- hagyományteremtő városi szintű versenyeket szervez,
- elkészíti és egyezteti az éves eseménynaptárt, a helyi foglalkoztatási és versenyrendszerét.
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A Diáksport Bizottság tagsága: minden diáksport szervezet, magánszemély. Tulajdonképpen a
tagságát alkotja az oktatási intézmények minden tanulója.
5. Utánpótlás nevelés, él- és versenysport
Az önkormányzat célja az utánpótlás nevelés támogatása, amely biztosítja az élsport,
versenysport kívánt színvonalának megtartását.
Városunkban a sportegyesületeket az önkormányzat oly módon támogatja, hogy nyílt
pályázatot ír ki a Sport Alapra.
Városunkban működő két társastánc csoport nemzetközi színtéren is kiemelkedő
eredményeket ér el évről- évre. A Rumba Tse tevékenységét 1972-ben kezdte műkedvelő
művészeti csoportként. A másik sikeres társastánc csoport 1999-ben néhány fiatal
kezdeményezésére alakult Kner Tánc- Sport Egyesület néven. A Gyomaendrődi Judo Club
több mint 20 éves múltra tekint vissza, versenyzői országos bajnokságokat nyernek mind a
diák serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályban. A Körös Kajak SE 1997 óta, míg a KSI
Gyomaendrőd Kajak-Kenu szakosztály 2013 óta működik Gyomaendrődön, mindkét
egyesület versenyzői eredményes sportolók. A Gyomaendrődi Női Kézilabda
Sportegyesület 2000-ben kezdte meg tevékenységét. A felnőtt és junior csapatok NB-II-es
bajnokságban játszanak. Az egyesületben sportolók száma 80- 120 között változik, a
legkisebbek első osztályos korukban kezdik el a kézilabdát. A gyermekcsapatok (U/10, U/11
és U/13) rendszeresen és eredményesen szerepelnek az országos gyermekbajnokság régiós
küzdelmeiben.

Városunkban nagy hagyománya van a labdarúgásnak. A sokáig két csapat működött, majd
2008 szeptemberében egyesült Gyomaendrődi FC néven. A Gyomaendrődi Futball Club

jelenleg a megyei II. osztályban szereplő futball csapata településünknek.
A Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület 2009 óta végzi a gyermekfutballal
kapcsolatos teendők összefogását. Az egyesület öt csapat működtetését vállalta fel: U/7, U/9,
U/11, U/13, U/14/15. A sportoló gyermekek száma megközelíti a 80 főt, a csapatok
eredményesen szerepelnek a különféle versenyeken, tornákon.
A Delfin Úszósport Egyesületet 2013.-ban 14 szülő alapította, gyermekeik rendszeres
sportolásának biztosítása érdekében. Rendszerességhez, felelősségtudathoz, csapat szellem
tudathoz szoktatja a többségében alsó tagozatos korosztályt. A szabadidős sport mellett
néhány gyermek versenyszerűen is úszik. Az egyesület versenyzői között van Országos
Diákolimpiai I. helyezett is.
Természetesen mindegyik egyesületnél van szabadidősport lehetőség is. A városban tartandó
rendezvények állandó résztvevői a táncosok és igazi nézővonzó produkciókkal kápráztatják el
a nézőket.
6. Szabadidősport
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből az egészség megőrzéséért,
helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység.
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres,
könnyen elérhető sportolás lehetőségét és az ehhez szükséges létesítményeket. Ugyanakkor
a szabadidősportnak alapvetően önfinanszírozásúnak kell lennie, várhatóan a sportági
finanszírozás is ebbe az irányba fog elmozdulni.
A szabadidős programok szervezésénél figyelembe kell venni a város környéki természeti,
földrajzi sajátosságokat, azokat a formákat kell előnyben részesíteni, melyek hatékonyan
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biztosítják a szabadidő, mozgással, sportolással, természetjárással, kirándulással, szabadban
töltött aktív pihenéssel való eltöltését.
Szabadidősport formái lehetnek: városi szervezésű szabadidősport események, egyéni vagy
önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított szabadidősport
tevékenység, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. A lakossági igényeket figyelembe véve –
évente akár több alkalommal is – városi sportnapot, napokat lehetne szervezni akár
családosan is. Fontos feladat a szabadidősport tevékenységére szakosodott társadalmi
szervezetek és csoportok megalakításának segítése. Ezen csoportok egybehangzó véleménye,
hogy a szponzoraik nélkül ellehetetlenülnének edzéseik, utazásaik finanszírozását tekintve.
Önkormányzatunk a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról, karbantartásáról az
adott költségvetési évre szóló rendeletében foglaltak szerint gondoskodik. Önkormányzatunk
feladata a különböző szabadidősport célú helyek (elsősorban: játszóterek) szükség szerinti
felújítása, a hazai és uniós szabványoknak megfelelő cseréje.
A sportigazgatás kiemelt feladata, hogy a helyi újság segítségével népszerűsítse a
szabadidősport tevékenységeket illetve, hogy az elért sporteredményekről is legyen elég
információ.
Városunkban két nagy múltú táncegyesület is segít a szabadidő hasznos eltöltésében, akik
szép eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi versenyeken. Az egyik a Körösmenti
Táncegyüttes, mely az 1967-ben alakult, helyi fiatalok kezdeményezésére jött létre, és
sikereiket látva évről- évre gyarapodott a néptáncosok tábora. A másik pedig a Színfolt
Mazsorett Csoport, amely 1994 óta képzi táncosait és sorra dobogós helyezéseket érnek el
országos és nemzetközi mazsorett versenyeken.
Sportturizmus
A városban több helyen is van lehetőség a lovassport megismerésére, lovaglásra (Rubin
Panzió Lovarda, Szarka Zsolt Lovas Tanya, Körösök Vidékéért Lovas Szekció, Telekparti
Szabadidő és Lovaspark).
Gyomaendrőd és környékét túraútvonalon (Gyomaendrődi Hármas-Körös Túra útvonal,
Körös- összefolyás túraútvonal, Gyomaendrőd túraút, Peresi holtág túra) is megismerhetik az
érdeklődők. Vannak gyalogtúrára, kerékpártúrára, vízitúrára alkalmas útvonalak is.
Az idelátogató, aktív pihenésre vágyó vendégek számára lehetőség nyílik sárkányhajózásra a
„Gyomaendrődi Víziszörnyek” csapatával, három órás természeti kenu túrára a Peresi
holtágon vagy két órás motorcsónakos utazásra, mely a vadregényes, rejtett vízi világ
megismerése mellett felejthetetlen élményt nyújt.
Edzőtáborok szívesen választott helyszíne Gyomaendrőd, hiszen pár száz méteres körzetben
több sportlétesítmény is található a településen: szabvány méretekkel, modern
sportborítással rendelkezik a Varga Lajos Sportcsarnok, a Nép- és Erzsébet-ligeti
Sporttelepen füves labdarúgópálya található edzőpályával, valamint a gyomai településrészen
műfüves kispályával. A Liget Fürdőben található fedett uszoda, szauna, gyógyfürdő. Alapozó
időszakban futó edzések lefolytatására a salakos atlétikai pálya, de a közeli töltés is kiváló
terepet biztosít. Kajak-kenu szakosztályoknak több holtág, a Körös folyó, illetve a Halász
István Csónakház biztosít edzési lehetőséget. A településen található még 2 bitumenes pálya,
illetve egy salakos teniszpálya is.
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A Varga Lajos Sportcsarnok alkalmas sportesemények – kispályás foci, kézilabda, kosárlabda,
röplabda meccsek – lebonyolítására, nagyszabású vásárok, kiállítások és kistérségi
rendezvények megrendezésére. A csarnok befogadó képessége 300 fő.
A városban működő általános- és középiskolák rendelkeznek tornateremmel is.
Az edzőtáborok szálláshelyeiként több helyszín is alkalmas településünkön: a középiskolai
kollégiumok, valamint az ifjúsági és sporttábor. A Hármas-Körös mellett, a Liget Fürdőtől 100
méterre lévő ifjúsági és sporttáborban 11 db 8 fős fűthető faház és sátorhelyek várják az
iskolásokat, baráti társaságokat, horgászni, pihenni, kirándulni vágyókat. Akadálymentesített
szálláshelyünk a város szélén a Liget Fürdő és a Hármas-Körös között félúton, árnyas
akácerdőben található.
A tábor aktív szabadidős programokat szervez a vendégei részére: íjászkodás, ügyességi
feladatok kötélpályán, kenutúra és oktatás a Hármas-Körösön – szakember segítségével.
Azon vendégek számára is biztosított az aktív kikapcsolódás, akik nem szervezett táborok
keretei között látogatnak el városunkba: számos vendégház és szálláshely kínál saját
szabadidős programot, illetve családok és baráti társaságok is igénybe tudják venni a helyi
szabadidős és sportszolgáltatásokat.
7. Fogyatékkal élők sportja
A lakosság közel 4 %-a valamilyen formában és mértékben fogyatékkal élőnek számít. A
fogyatékkal élők sportja többféle célt valósíthat meg: egyrészt egészségmegőrző,
egészségfok növelő szerepe, másrészt a társadalmi beilleszkedést elősegítő, megkönnyítő és
az életminőséget javító funkciója van. Jelenleg településünkön a fogyatékkal élők sportja
csekély mértékű, inkább csak a mozgássérült egyesületek keretein belül szerveződő
eseményekre, kirándulásokra korlátozódik.
Itt kell megemlítenünk a Térségi Gondozási Központ Fogyatékkal élők csoportját. A városban
élő sérültek ellátásán kívül, a gondozottak kulturális és lehetőségeikhez mérten a sportolási
lehetőségeit is megszervezik, séták - kirándulások keretében.
Az önkormányzat feladata elsősorban sportlétesítményeink akadálymentessé tétele.
VII. Sportlétesítmények
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok
alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének
szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, lehetőségek
szerinti fejlesztése.
Az önkormányzat feladata az éves költségvetésben biztosítani kell a sportlétesítmények
üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének pénzügyi forrásait.
Varga Lajos Sportcsarnok
A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetését a Zöldpark Nonprofit Kft látja el.
Az oktatási intézmények a kötelező testnevelési órák megtartására – a tanévkezdést
megelőzően történő egyeztetés után – térítésmentesen vehetik igénybe a létesítményt.
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Az egyéb bérlőkkel a Zöldpark Nonprofit Kft. külön szerződésekben, megállapodásokban
rögzíti a Varga Lajos Sportcsarnok bérbeadási feltételeit. A Sportcsarnok nemcsak a város
lakosait szolgálja, hanem otthont ad több sportág településközi bajnokságának is.
2014-ben került sor a sportcsarnok külső homlokzatának szigetelésére, illetve a belső
álmennyezet cseréjére. Pótmunkák keretében a tetőszerkezet, a nyílászárók felújítása,
karbantartása, egyéb villanyszerelési munkák, a kiszolgáló helyiségek felújítása történt meg.
Sportpályák
A Városi Sportegyesület és a Gyomaendrődi Futball Club a 2008/2009-es bajnoki évadot már
egy csapattal kezdte: Gyomaendrődi Futball Club néven. A pályák fenntartása az egyesület
feladatkörében maradt.
Az 1997. december 3.–án kötött megállapodás szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata
30 éves időtartamra az endrődi ligeti sportlétesítményt az egyesület kezelésébe adta.
A megállapodásban rögzített feltételek szerint az egyesület a pályát kizárólag sportcélra
használhatja, illetve az egyesület köteles a használat teljes ideje alatt a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola részére a létesítményt ingyenesen rendelkezésre bocsátani a
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata mind a két pálya fenntartásához anyagilag hozzájárul.
Minden évben a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követően a Sportszervezetek
pályázati alapjából kötött felhasználású támogatásként biztosítja a pályák fenntartásához az
önkormányzat hozzájárulását.
Gyomaendrőd Város sportlétesítményeit a 2 . sz. melléklet tartalmazza.
VIII. Sportirányítás
Gyomaendrőd Város sportéletét, sportkultúráját a Képviselő-testület által elfogadott hatályos
sportkoncepció ismerteti.
A szigorúan vett sportszakmai munka az egyesületekben, szabadidősport-klubokban folyik az
egyesületi vezetők, vezetőségek irányításával.
2015-ben, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának ösztönzésére kezdeményezés indult a
településen működő egyesületek összefogására, az együttműködés előmozdítása érdekében.
12 sportszervezet alapításával létrejött a Gyomaendrőd Sportjáért Alapítvány, melynek
bírósági bejegyzése jelenleg folyamatban van. Az Alapítvány célja Gyomaendrőd Város
sportjának fejlesztése az iskolai tömegsport és szabadidő sport, valamint a versenysport
támogatása.
IX. Nemzetközi kapcsolatok
Gyomaendrőd Város széles testvérvárosi kapcsolatokkal rendelkezik, hiszen 1993-ban
Nagyenyed városával, 2003. október 23-án Schöneck városával, 2004-ben a lengyel Pilzno
városával, majd 2009. július 6-án a szlovákiai Vrútky városával létesített testvérvárosi
kapcsolatot. A testvérvárosi kapcsolatok az eltelt idő alatt kiszélesedtek, újabb és újabb
találkozások szerveződtek, közös programokon vettek részt a városi delegációk. Egyre több
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gyomaendrődi civil szervezet képviselője látogat el a testvérvárosi településekre, és az ott élő
szervezetek, egyesületek is szívesen jönnek el városunkba. A civil szervezetekhez hasonlóan ki
kell építeni a testvérvárosi sportszervezetekkel, sportegyesületekkel jól működő
kapcsolatrendszert.
A kapcsolat kialakításának, erősítésének formája lehet városi szintű sportrendezvények,
események szervezése, melyre mindenesetben meghívást kell kapniuk a testvérvárosi
sportegyesületeknek, sportszervezeteknek.
A sportfinanszírozás rendszerénél a sportrendezvények szervezését kiemelten kell kezelni.
(Szaloncukor kupa, testvérvárosi sporttalálkozók)
X. Sportegészségügy
A versenyszerűen- és a szabadidős sportolók sportegészségügyi ellátását a Sportkórház Országos Sportegészségügyi Intézet irányítása mellett az országos sportorvosi hálózat végzi.
Megyénkben 5 sport szakorvos végzi az ellátást, a sportorvosi feladatokat.
Feladata többek közt a sportolók alkalmassági, illetve időszakos ellenőrző vizsgálata, szükség
esetén továbbirányítása a megfelelő szakrendelésekre.
Az önkormányzat feladata, hogy ellenőrizze a rendeletileg előírtak betartását, koordináljon
szükség esetén a sportegészségügy és sportszakma között.
XI. Gyomaendrőd Város sportfinanszírozása
Az önkormányzat sportcélú kiadásaira hozta létre a Sport alapot. Az adott évi költségvetési
rendelet tervezésekor az önkormányzat pénzügyi lehetőségei határozzák meg a Sport alapra
jutó keret mértékét.
A Sport alap egy része kötött felhasználású, melyet a Diáksport támogatására és a
sportpályák fenntartására lehet fordítani.
A kötött felhasználású kiadások levonása után maradó összeg képezi a sportszervezetek által
pályázható alapot.
Az alapra azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek
nyújthatják be pályázatukat, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelően sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön
folytatják.
Az alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, a megállapítható támogatás mértékéről a
Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javaslata alapján dönt.
A támogatás felhasználásáról a támogatott szervezeteknek szakmai és pénzügyi beszámolót
kell készíteniük.
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XII. Tervek, jövőkép

A sportélet megteremtésére napjainkban kiemelt hangsúlyt fektetnek, nemcsak országszerte,
de az egész világon az egészséges táplálkozás, életmód, a rendszeres testmozgás, a
környezetbarát és fenntartható fejlődés eszméjének elterjesztésére és foganatosítására.
Emellett másik hangsúlyos tényező a mindennapi életben a társadalmi esélyegyenlőség
biztosítása, értve ez alatt akár a fogyatékkal élők, akár a hátrányos helyzetben élők számára
az egyenlő esélyek biztosítását, a nők, idősek, a munkapiacról kiszorultak esélyegyenlőségeit.
A két fontos prioritás sok esetben átfedést mutat.
Az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport célkitűzései elterjesztésének, feladatai
érvényesítésének kulcsterülete a köznevelés.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2017/18-as tanévtől tervezi a 9.
évfolyamosok számára felmenő rendszerben bevezetni a sportiskolai képzést. Elsősorban
azok jelentkezését várják, akik kajak, kézilabda, labdarúgás sportágakban szeretnének
sportolni, valamint azokét is, akik más sportágakban már most magas színvonalon, egyesületi
keretek között sportolnak. A sportiskolai képzés lehetőséget ad a testnevelés nagyobb
óraszámban történő tanulására, akár szakirányú továbbtanulásra is (egyetemi alapszak, OKJ).
Az önkormányzat támogatná testnevelés tagozatos osztály indítását. Fontos lenne egy ilyen
osztály beindítása, hisz a sport az esélyteremtés egyik eszköze a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztatásában.
Az önkormányzat távlati tervei között szerepel kajak-kenu versenypálya kialakítása, s ezáltal
kajak-kenu versenyek lebonyolítása városunkban. Erre legalkalmasabb helyszín a Fűzfás-zugi
holtág.
Az Önkormányzat által benyújtott TOP-1.2.1-15 pályázat keretei között megvalósítandó
„Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése” c. projekt célja horgászversenypálya kialakítása, 90
horgászhely létesítése. A projekt elemeként megvalósítandó partrendezés, a parton
kialakításra kerülő 200 férőhelyes lelátó, a kiszolgáló egységek és parkolók létesítése,
valamint a megépülő sólyapálya alkalmassá teszi a holtágat arra, hogy a későbbiekben egy 4
sávos, 1 km hosszú kajak-kenu versenypálya létesüljön a helyszínen. Emellett a projekt
részeként a holtágon 3,0 x 3,0 méteres keretelemes áteresz építésére is sor kerül, így a holtág
teljes hosszában hajózhatóvá válik.
A településen jelenleg elérhető szolgáltatások és a tervezett fejlesztési lehetőségek
megvalósítása megfelelő alapot biztosít Gyomaendrőd számára a sportturizmus fejlesztésére,
mellyel hozzájárulhatunk a város turisztikai kínálatának bővítéséhez.
A korábbi évek hagyományaihoz igazodva, továbbra is támogatni kívánjuk az önszerveződő,
sportcélú tevékenységet folytató csoportokat, hiszen ezek működésük által lehetővé teszik,
hogy az általunk meghatározott célok kisebb ráfordítással, ugyanakkor nagyobb
hatékonysággal valósuljanak meg.
Az önkormányzat által szervezett sportcélú programok keretében törekedni kell arra, hogy a
rendezvény keretei között minél szélesebb réteghez jusson el a programok eszmeisége,
továbbá minél több embert megmozgassunk, további lépésre sarkalljunk.
Lehetőségeinkhez mérten teremtsünk alkalmat arra, hogy a legváltozatosabb programot
biztosítsuk, lehetőleg minden célcsoport igényeit figyelembe véve és kielégítve. (Jó példa erre
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a Kihívás napja, ahol a kismamák és kisgyermekes anyukák ugyanolyan célközönsége és
résztvevője a rendezvénynek, mint az élsportolók, vagy a fogyatékkal élő személyek.)
Természetesen az elméleti alapon meghatározott célkitűzéseink eléréséhez biztosítani kell a
gyakorlati, fizikai feltételek rendelkezésre állását. Ez jelenti egyrészről a tárgyi feltételeket:
sporteszközök, illetve maga a helyszín biztosítása, másrészről a személyi feltételek
rendelkezésre állását. A köznevelési intézmények rendelkeznek saját tornateremmel (bár ezek
állaga jelentősen leromlott az utóbbi években), illetőleg az önkormányzat által
rendelkezésükre bocsátott sportcsarnokot és sportpályát is használják.
Fontos megjegyezni, hogy mindezen célok megvalósítása nem helyezheti háttérbe más,
kötelező és önként vállalt feladat megvalósítását, ezért céljaink elérésekor mindig
figyelemmel kell lennünk a költséghatékonyságra és feladatorientáltságra.
A költséghatékonyság úgy valósítható meg feladat- és eredményorientáltsággal egy időben,
ha fejlesztéseink és beruházásaink kapcsán kiaknázzuk a nemzeti és uniós pályázati
lehetőségeket, mivel az Európai Unió is nagy hangsúlyt fektet ezen célok megvalósítására, a
következőkben ismertetettek szerint:
Az EU, illetve az EU Tanács sporttal kapcsolatos álláspontja:
- a sport tömeges jelenség, nagy fontossággal bír, hozzájárul az EU célkitűzéseinek
eléréséhez, tradicionális értékek hordozója,
- elősegíti a munkavállalást (munkahely teremtés, egészség megőrzés)
- külön helyi létesítmények kellenek az élsport és a szabadidősport számára
- a sport szociális szerepe nagyon fontos (bűnmegelőzés, drogellenesség, testi-lelki egészség,
rehabilitáció stb.)
-a sport áthidalja az etnikai, kulturális különbözőségeket, kirekesztés ellenes,
-a sport fontos gazdasági tényező.
Az EU Tanács jelszava: SPORT MINDENKINEK!
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Összegzés: A Sportkoncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósítását elősegíti a
következetes végrehajtásra való törekvés, valamint a széleskörű nyilvánosság biztosítása.
Fontos, hogy más célterülethez kapcsolódó döntéseink során is szemünk előtt lebegjenek e
koncepcióban megfogalmazott céljaink, még akkor is, ha nem kifejezetten sport-jellegű
célkitűzésünket valósítjuk meg.
Az itt szereplő feladatok megvalósításáról a Képviselő-testület köteles gondoskodni a
jegyzőn keresztül. A elvégzett feladatok végrehajtásáról, az elért eredményekről minden
évben kötelesek az illetékes ügyintézők beszámolót készíteni a Képviselő-testület felé.

Záradék:
Hatálybalépés:

A Sportkoncepció Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testület elfogadása után ………. napján lép hatályba.

Elfogadás-jóváhagyás:

A Sportkoncepció a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület
…………/2016. (………….) számú határozatának …….pontjával került
elfogadásra.

Felülvizsgálat:

A Sportkoncepció felülvizsgálata ………… esedékes a Képviselőtestület…………/2016. (………….)számú határozatának …….pontja
alapján.

Időbeli hatály:

A Sportkoncepció időbeli hatálya ………………… napjáig tart.

18

Gyomaendrőd

Sportkoncepció

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet

Sportfogalmak magyarázata
Sporttevékenység:
Meghatározott szabályok szerint időtöltésként vagy versenyszerűen
végzett testedzés, szellemi gyakorlat, mely az egyetemes testkultúra része, s magában
foglalja mind a versenysportot, mind a szabadidősportot.
Versenysport: A sportszövetség által szervezett versenyrendszer keretében végzett
sporttevékenység.
Diáksport: A diákok a kötelező testnevelés órán kívüli sporttevékenysége, amikor iskolájuk
képviseletében más iskolák tanulóival, illetve házi versenyeken, sportköri foglalkozásokon
fejtik ki fizikai aktivitásukat.
Szabadidősport: Az egészség megőrzése, fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, a
szórakozás, a felüdülés céljából végzett rendszeres, folyamatos testedzési, sportolási
tevékenység.
Sportoló: A sporttevékenységet folytató természetes személy.
Hivatásos sportoló: Az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat
sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül.
Sportszervezetek: a sportegyesületek és a sportvállalkozások.
Sportegyesület: a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben megállapított eltérésekkel - az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan
egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport
hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az
utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye. A sportegyesület a magyar sport
hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a
tehetséggondozás, és az utánpótlás-nevelés műhelye. Sportegyesület közvetlenül is
részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban.
Sportvállalkozás: az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá
a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység
feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban.
A fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén sporttevékenység közhasznú
társaság keretében is szervezhető.
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2. sz. melléklet

Gyomaendrőd Város sportlétesítményei
Sportlétesítmény
Varga Lajos Sportcsarnok
Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
Népligeti bitumenes pálya
Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
Erzsébet-ligeti bitumenes pálya
Erzsébet-ligeti Tenisz Pálya
Fedett Fürdő
Erzsébet ligeti műfüves pálya
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Üzemeltető
Zöldpark Nonprofit Kft.
Gyomaendrődi Futball Club egyesült
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrődi Futball Club egyesült
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tenisz Klub
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Zöldpark Nonprofit Kft.
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3. sz. melléklet

Gyomaendrődön működő sportszervezetek, sportegyesületek,
valamint a település sportéletében tevékenykedő szervezetek
Sportszervezet neve
„Gól-suli” Alapítvány
Békés Megyei Diáksport Egyesület
Gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
Diáksport Egyesülete Gyomaendrőd
Gyoma Gráciái Hastánc Csoport
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sport Egyesület
Gyomaendrőd Város Diáksport Bizottság
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Gyomaendrődi Judo Club
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
Gyomaendrődi Motocross Sport Egyesület
Gyomaendrődi Motoros Alapítvány
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
Gyomaendrődi Tenisz Klub
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Hastánc Gyoma
Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Kner Bridzs Sportegyesület
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre Gyomaendrőd
Kner Tánc-Sport Egyesület
Körös Kajak Sportegyesület
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
KSI SE Gyomaendrőd
P-05 Postagalamb Sport Egyesület
Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
Rumba Táncsport Egyesület
Sánc Röplabda Sportklub
Szabad Madár Táltos Dobkör
Székely Mihály Modellező És Sportklub
Színfolt Mazsorett Csoport
X-Treme Sport Team Egyesület
Hencz Wrestling SE Gyomaendrőd
Oxigen Gym Funkcionális Edzőterem
Sziluett Fitness Klub
Fazekasi Vadásztársaság Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd Csejti Vadásztársaság
Kecsegészugi Tájvédelmi és Horgász Egyesület Gyomaendrőd
Kisréti Vadásztársaság Gyomaendrőd
Körösmenti Vadásztársaság Gyomaendrőd
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság Gyomaendrőd
Templomzugi-Környezetvédelmi és Horgász Együttes Gyomaendrőd
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Rendezvénynaptár 2017 (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület szeptember 29-ei ülésén tárgyalta első fordulóban a 2017. évi rendezvény naptárt, illetve annak
alapján azon rendezvények meghatározását, amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek. Ezekre a rendezvényekre
irányuló megkülönböztetett figyelem egyrészt azt jelentené, hogy melyek azok, amelyeket az önkormányzat
valamely költségvetési szerve által maga szervez és kiemelten finanszíroz, illetve melyek azok, amelyek nem
önkormányzati szervezésűek, de számos szempont és megfontolás miatt pályázati úton kiemelt önkormányzati
támogatásra számíthatnak a pályázati programjuk figyelembevételével.
A szeptemberi ülésén a testület úgy döntött, hogy megismerve a 2017. évi rendezvénynaptárt, egy második fordulós
tárgyalást is szükségesnek tart az októberi ülésén.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök javasolta a pénzügyi bizottság nevében kiemelt rendezvénnyé nyilvánítani a
VolksWagen Bogár Találkozót és a Disznótoros és Böllérpálinka versenyt. Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök
véleménye az volt, hogy el kellene különíteni, hogy mi az, ami városi rendezvény és mi az, ami nem városi
rendezvény. Véleménye szerint a városi rendezvény az, amit a város vagy valamely intézménye szervez meg.
Véleménye szerint nem városi rendezvény az aminek szervezésért egy civil szervezet felelős. Természetesen ettől
függetlenül pályázati úton ők is megkapják az önkormányzattól a támogatást. Véleménye szerint ezeket el kell
különíteni egymástól. Farkas Zoltánné képviselő javasolta, hogy gondoljuk át ezeket a rendezvényeket és
tematizáljuk.
Elkészítettük a javaslatot a 2017. évi kiemelt rendezvényekre. A javaslat kialakításánál a következő szempontokat
vettük figyelembe.
1) Két döntés lesz egy-egy kiemelt progam listával. Egy az önkormányzat (önkormányzati költségvetési szerv által)
rendezett kiemelt eseményekre, és egy a kiemelten támogatott civil programokra.
2) Az önkormányzati rendezvények egy egységes program csoportot alkotnak, de több téma megjelöléssel kerülnek
felsorolásra. A programok kiemeltségét a történelmi (Gyoma 300 éves), kulturális, közösségi (nemzeti ünnepek és
emléknapok) és turisztikai (idegenforgalmi és szórakoztató rendezvények) indokolja.
3) Mivel a Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okirata tartalmazza a nemzeti és kiemelt önkormányzati
rendezvények Cofog kód szerinti tevékenységét [016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények], így az
csak nála szerepelhet, a Népháznál nem. Ez volt a döntéshozói szándék az intézmények létrehozásakor. A Népház
csak a saját vállalású rendezvényeket szervezi.
4) Az önkormányzati rendezvények forrását a költségvetés indulásakor a működési tartalékok közt szerepeltetjük
majd fő címenként. Ennek indoka, hogy lássa a döntéshozó az előirányzatok mértékét. A rendező költségvetési
szerv előirányzatai között az első rendelet módosításkor fog megjelenni a rendezvény önkormányzati támogatás
összege. A civil szervezetek rendezvényeinek támogatási összege a Idegenforgalmi Alap előirányzatában jelenik
majd meg. Megoszlását, belső struktúráját csak az előterjesztés fogja tartalmazni. Ennek indoka, hogy
államháztartáson kívülre, direkt támogatás nem adható, így az nem címkézhető. Befelé lehet információ a vállalandó
támogatás mértékére, normaként azonban ez nem jelenhet meg, mert a ténylegesen nyújtott támogatás egy
pályázati eljárást követően, külön támogatási döntéssel hozható csak meg.
A fentiekre is figyelemmel a következő döntési javaslatokat kérjük elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság támogatja az előterjesztés döntési javaslatainak
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság támogatja az előterjesztés döntési javaslatainak
elfogadását.
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Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság támogatja az előterjesztés első két döntési javaslatát. Mivel
a harmadik döntési javaslatot a későbbi üléseken terjesztették be, erről
a bizottság nem tudott érdemben nyilatkozni.

1. döntési javaslat
"2017 kiemelt önkormányzati rendezvényei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a következő 2017. évi, történelmi, kulturális, közösségi, idegenforgalmi és
szórakoztató programokat, kiemelt önkormányzati rendezvénnyé nyilvánítja. A kiemelt önkormányzati rendezvények
költség előirányzatát a 2017. évi költségvetés működési tartalékai között, főcímenkénti önálló soron kell megtervezni.
a) Gyoma 300 éves emlékünnepség és rendezvénysorozat
Ssz. Megnevezés
Időpont
Rendező
1.

Színes források Gyoma
történelméből

2017. 03. 31.

2.

Gyoma 300 éves időszaki
kiállítás

2017.06.12.2017.08.20.

3.

Gyomaendrődiek
Világtalálkozója

2017.08.18.2017.08.20.

4.

Emléktér avatás

2017.10.08.

5.

Ünnepi képviselő-testületi
ülés

2017.10.23.

6.

Gyoma 300 éves
vándorkiállítás

2017.03.312017.10.23.

b) Nemzeti Ünnepek
Az 1848-as forradalom és
7.
2017.03.15.
szabadságharc ünnepe
8.
Szent István Nap
2017.08.20.
Október 23. Forradalom
9.
2017.10.23.
és szabadságharc
c) Nemzeti Emléknapok
A kommunizmus
10.
áldozatainak emléknapja
Megemlékezés az endrődi
11.
csendőrsortűz áldozatairól
12. Holokauszt emléknap
A Magyar Hősök
13.
Emléknapja
Nemzeti Összetartozás
14.
Napja
Az aradi vértanúk napja15.
Nemzeti gyásznap

Helyszín

Határ Győző Városi Könyvtár
HGYVK
(HGYVK), Békés Megyei Levéltár
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal,
Munkácsy Múzeum
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Szent Antal Népház, Munkácsy
Múzeum

Kállai Ferenc Kulturális
Központ (KFKK)
KFKK

Felelős
Dinyáné
Bánfi
Ibolya

Kis Bálint
Megyeri
Általános Iskola
László
tornaterem
Megyeri
több helyszín
László
Wodianer Albert Megyeri
tér
László
Gyomaendrődi Megyeri
Járási Hivatal
László
Dr.
változó helyszín Szonda
István

Hősök tere

Intézményvezető

Szabadság tér Intézményvezető

KFKK

Szabadság tér Intézményvezető

2017.02.25.

KFKK

Gyomai
köztemető

Intézményvezető

2017.03.15.

KFKK

Hősök tere

Intézményvezető

2017.04.16.

KFKK

Wodianer tér

Intézményvezető

2017.05.28.

KFKK

Hősök tere

Intézményvezető

2017.06.04.

KFKK

Országzászló

Intézményvezető

2017.10.06.

KFKK

Hősök
emlékműve

Intézményvezető

Szabadság tér

Intézményvezető

Besenyszegi
játszótér

Intézményvezető

d) Idegenforgalmi, gasztronómiai és szórakoztató rendezvények
Nemzetközi Sajt16.
2017. 04. 29.-2017.05.01.
KFKK
és Túrófesztivál
Cibere
17.
KFKK
Gyermeknap
Nemzetközi
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18.

Halfőző Verseny
19. Adventi hétvégék
20. Cibere Mikulás
21. Adventi vásár

2017.08.19.

KFKK

2017.11.26.,12.03.,12.10.,12.17. KFKK
2017.12.
KFKK
2017.12.

KFKK

Népliget

Intézményvezető

Szabadság tér Intézményvezető
KFKK
Intézményvezető
Körös
Intézményvezető
Látogatóközpont

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 15.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"2017 pályázat útján kiemelten támogatott rendezvényei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a következő 2017. évi, civil szervezetek által rendezett idegenforgalmi és
gasztronómiai programokat kiemelten támogatott rendezvényeknek tekinti. A nem önkormányzati rendezésű,
kiemelten támogatott programok támogatásának forrását a költségvetés Civil és Idegenforgalmi Alapjában kell
megtervezni.
Ssz. Megnevezés

Időpont

Rendező

1.

2017.06.10.

Rózsahegyi Alapítvány

2.
3.

Bogrács Napja

Nemzetközi Volkswagen
2017. 08.03Bogár Találkozó
2017.08.06
Gyomaendrődi Disznótoros
2017.11.25
és Böllérpálinka verseny

Értékek megmentése a jövőnek
Alapítvány
GYÜSZ-TE

Helyszín
Felelős
Öregszőlő,
Farkas
Rózsahegyi Ház Zoltánné
Kardos
Liget Fürdő
Ferenc
Varga Lajos
Glózik
Sportcsarnok
Klára

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 15.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"2017 kiemelt rendezvényeinek szervezési feladatai"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Képviselő-testület felkéri a 2017. évi kiemelt önkormányzati programok szervezéséért felelősöket, hogy állítsák
össze a részletes rendezvény-tervüket és annak költségvetését 2017. január 15-éig nyújtsák be.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a Képviselő-testület 2017. januári ülésére terjessze be a kiemelt
rendezvények finanszírozási igényét, a 2017. évi Civil, valamint Idegenforgalmi Alap pályázati felhívásának
szempontjait, előirányzata fő összegét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 15.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária
Hivatali felelős: Megyeri László
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Pályázati kiírás a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói beosztására
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetésére a Képviselő-testület 461/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata alapján
Weigertné Gubucz Edit került megbízásra 2016. október 1. napjától az intézmény vezetésére kiírt pályázat
elbírálásáig. Az igazgatói feladatokat, mint megbízott, magasabb vezető látja el a jelenlegi vezető. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése értelmében a
magasabb vezető megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot
a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
Ennek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a pályázat
kiírásáról, valamint a második döntési javaslat alapján adjon megbízást a polgármester részére a szakmai bíráló
bizottság létrehozására a pályázók meghallgatása céljából.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a pályázat
kiírását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a pályázat
kiírását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a pályázat
kiírását.

1. döntési javaslat
"Pályázati kiírás a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói beosztására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelete
alapján pályázatot hirdet a Kállai Ferenc Kulturális Központ Igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására az
alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 1. napjától 2022. január 31.
napjáig, 5 év időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi a város közművelődési életét. Programiroda vezetőjeként feladata az éves rendezvényterv összeállítása,
az önkormányzat nagyrendezvényeinek és nemzeti ünnepek szervezése, egységes arculat, városi image
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kialakítása, összekötő szerepet tölt be az önkormányzati közművelődési és turisztikai feladatokat ellátó
szervezetekkel. Mint intézményvezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az intézményben a személyi és
tárgyi feltételek biztosításáról. Összefogja, koordinálja a két szakmai tevékenységi kört ellátó egységek munkáját.
Kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a szakmai szervezetekkel.
Pályázati feltételek:
Főiskola, Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
valamint az előzőekben meghatározott végzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves
szakmai gyakorlattal rendelkezzen és
kiemelkedő közművelődési tevékenységet végezzen.
kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez,
magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
betöltendő munkakör: közművelődési szakember II.
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
jó kommunikációs képesség,
jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
pályázati anyag az alábbi tartalommal:
részletes szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,
iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
három hónapnál nem régebbi, közalkalmazottak foglalkoztatásához alkalmas hatósági erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a kultúráért felelős miniszter által a
kulturális szakembereknek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról
szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismeretek nyújtó tanfolyamot (kivéve, ha a
150/1992. (IX. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdése szerinti mentesség vonatkozik rá),
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást.
hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. február hó 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.
A pályázatok benyújtásának helye és módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI…………/2016., valamint a
munkakör megnevezését: Igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő Képviselő-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § szerint.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Toldi Balázs polgármester tel.: 06-66/521-600
Tájékoztató: A pályázat iránt érdeklődő a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapja, az intézményt
megismerheti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
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"Bíráló Bizottság létrehozása pályázók meghallgatására "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Kállai
Ferenc Kulturális Központ Igazgatói (magasabb vezető) beosztásra pályázók meghallgatására a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeletben meghatározott Bíráló bizottságot hozza létre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

EFOP-3.3.2 pályázat
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16 pályázati felhívás, mely a
kulturális intézmények, a tanulók tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapítására kompetenciafejlesztésére irányul.
Támogatást az a közművelődési intézmény vagy fenntartója igényelhet, amely 2015 évben közművelődési
tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről
elnevezésű 1438-as számú statisztikai adatlapon.
A jogosultsági kritériumnak két szervezet is megfelel: az egyik Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint fenntartó,
a másik szervezet pedig a Kállai Ferenc Kulturális Központ, mint közművelődési intézmény. Az Önkormányzat
mellett szól, hogy az önkormányzatok, az elnyert támogatás teljes összegét lehívhatják előlegként.
A projektre 5 millió Ft - 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető a rendelkezésre álló forrás (5
milliárd Ft) erejéig (az együttműködő partnerek számának függvényében). Egy intézmény több telephellyel is
pályázhat, ahol a telephelyek külön együttműködő partnernek számítanak. Az együttműködő partnerek közé
legalább egy óvodai intézmény bevonása szükséges, viszont az óvodák aránya a bevont intézmények
vonatkozásában nem lehet magasabb mint 25 %.
Az tervezett projektben 6 együttműködő partner részvételével számolunk, így a pályázati felhívásban foglaltak
alapján 25 millió Ft-nyi forrásra tudunk pályázatot benyújtani. Az előzetes egyeztetések alapján az alábbi
együttműködő partnereket kerestük meg, akik szóban biztosítottak bennünket a pályázati együttműködésükről:
Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda (5500 Gyomaendrőd Kossuth út 7.) 2 telephellyel
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola (5500 Gyomaendrőd Fő út 181.) 2 telephellyel
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (5502, Gyomaendrőd Népliget u. 2.) 3 telephellyel(az
egyik csárdaszállási)
Városi Alapfokú Művészetoktatási intézmény 1 intézményként
A pályázatba bevonni kívánt célcsoport:
- az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,
- a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők, különösen a
szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alul teljesítők.
A pályázat célja:
A tanulónak tanórán kívüli, és óvodás gyermekek foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és
tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony
támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez kell a
projektnek hozzájárulni.
A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelésjelentős
szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív
gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat,
kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik
motiváltságukat. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális
hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az
alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.
A projekt keretében a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot
gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt)
tevékenységek kidolgozása és megvalósítása támogatható.
A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek: - szakkör, foglalkozássorozat,
kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra), tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,tábor,
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versenyek, vetélkedők, műhely- és klubfoglalkozás, témanap, témahét, művészeti csoport.
A pályázat benyújtására elektronikus kitöltő programon keresztül van lehetőség 2016. 10. 17. - 2018. 10. 17. napig.
(Értékelési határnapok: 2016. 11. 17. és 2017. 04. 28. és 2018. 10. 17.) A pályázat benyújtását az első értékelési
határnapra tervezzük.
A pályázat benyújtásához szükséges egy szakmai terv elkészítésére, melyet az együttműködési megállapodások
alapján a nevelési-oktatási intézmény által megfogalmazott célok és igények mentén szükséges összeállítani. A
célok és igények összegyűjtését elkezdtük, továbbá a szakmai terv összeállítására és a projektmenedzsment
tevékenység megvalósítására ajánlatot kértünk három vállalkozástól.
A beszerzési eljárást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzési szabályzata szerint a
Településfejlesztési Osztály folytatta le.
Az ajánlatkérésre három árajánlat érkezett be, mindhárom szervezet ajánlata érvényes.
A projektmenedzsment tevékenység elvégzéséhez szükséges speciális feltételnek (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
3.8.2.1 pontja alapján Közszféra szervezet kedvezményezettek - ide nem értve az egyházi jogi személyt - az
Útmutató 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a
szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy
önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott
természetes személlyel láthatják el.) mindhárom szervezet megfelel.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ajánlati ár.:
1.

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Képviselő neve: Kicsiny László
E-mail cím: kicsinylaszlo@bacskiskun2020.hu
Tel.: 06-30-215-4244
Projektmenedzsmentre adott bruttó ajánlati ár: bruttó 698 500 Ft
Szakmai tervre adott bruttó ajánlati ár: bruttó 857 250 Ft
Összesen bruttó ajánlati ár: bruttó 1 555 750 Ft

2.

3.

Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Tel: 30/5303027
Képviselő neve: Csáki Béla ügyvezető
E-mail cím: csaki@bacskiskun.hu
Projektmenedzsmentre adott bruttó ajánlati ár: bruttó 635 000 Ft
Szakmai tervre adott bruttó ajánlati ár: bruttó 889 000 Ft
Összesen bruttó ajánlati ár: bruttó 1 524 000 Ft
KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
Cím: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
Képviselő neve: dr. Glózik Klára ügyvezető
e-mail: info@kbcnkft.hu
Projektmenedzsmentre adott bruttó ajánlati ár: bruttó 622 300 Ft
Szakmai tervre adott bruttó ajánlati ár: bruttó 825 500 Ft
Összesen bruttó ajánlati ár: bruttó 1 447 800 Ft

Az EFOP-3.3.2 pályázathoz szükséges szolgáltatások tárgyú ajánlatkérésre a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ajánlotta.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"EFOP-3.3.2 pályázat"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EFOP-3.3.2-16 pályázati
felhívásra 25 millió Ft összegre a pályázati célok megvalósítása érdekében, felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata
megfelel a módosított pályázati felhívásnak, úgy Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújtja be a pályázatot, ha
nem abban az esetben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kállai
Ferenc Kulturális Központ a pályázó.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt
a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció összeállítására, és a pályázat határidőben történő benyújtására.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai terv és projektmenedzsment összeállítására
lefolytatott beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb
ajánlatot adó KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ajánlatát bruttó 1 447 800 Ft összegben
elfogadja. A pályázat 100 %-os támogatás intenzitású, a beszerzett szolgáltatások elszámolhatóak a pályázat
keretében. Amennyiben a költségek megelőlegezése mégis szükségessé válik, a Képviselő-testület a forrás
fedezeteként a 2015. évi szabad pénzmaradványt jelöli ki. Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
feladatellátáshoz szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 11. 17.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szolgálati bérlakás kiutalása
Keresztesné Jáksó va
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
azzal a kéréssel fordultaz önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület az 5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13.
szám alatti szolgálati bérlakást 2016. november 1. napjától biztosítsa számára. kérelmében előadta, hogy lakhatása
hosszú távon nem megoldott, jelenleg albérletben lakik. a Térségi Szociális Gondozási Központban gondozóápolóként dolgozik.
A Térségi szociális Gondozási Központ intézményvezetője Mraucsik Lajosné, mint munkáltató támogatja szolgálati
bérlakás kiutalása iránti kérelmét.
Az 5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szám alatti szolgálati lakás jelenleg üresen áll, más intézmény nem
jelezte igényét a szolgálati bérlakásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szolgálati bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szám alatti szolgálati
bérlakást 5502 Gyomaendrőd, . szám alatti lakos részére 2016. november 1. napjától határozatlan időtartamra de
legfeljebb a Térségi Szociális Gondozási Központnál fennálló közalkalmazotti jogviszony időtartamára kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az alábbi bérleti
szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Toldi Balázs
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

Önkormányzat

Képviselőtestületének

1.) Gyomaendrőd, 5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
tulajdonában áll, kezelője Zöldpark Gyomaendrőd, Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, éléskamra, előszoba.
A lakás alapterülete: 58 m²
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A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: lomtároló
A közös használatú helyiségek és területek: --2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket a
közalkalmazotti jogviszony fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 11.940.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. K&H vezetett 10402245-50514949-53571002 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 11.940.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 11.940.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár
szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 2016. november 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2016. év november hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt nem fogadhat be az alábbiak
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kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és
nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2016. október
……………….
bérlő

……………………..
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Katona J. u. 54. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Keresztesné Jáksó va
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
azzal a kéréssel fordultaz önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület az 5500 Gyomaendrőd, Katona József u. 54.
szám alatti temetői szolgálati bérlakást biztosítsa számára. 2016. október közepétől ellátja a temető gondnoki
feladatokat.
kérelmében leírta, hogy a bérlakásba fiával és élettársával együtt költözne.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Dinya József, mint munkáltató támogatja szolgálati
bérlakás kiutalása iránti kérelmét.
Az 5500 Gyomaendrőd, Katona József u. 54. szám alatti szolgálati lakás jelenleg üresen áll, a lakást az
önkormányzat a mindenkori temetői gondnok lakhatásának megoldására biztosítja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Katona J. u. 54. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Katona J. u. 54. szám alatti temetői
szolgálati bérlakást 5500 Gyomaendrőd, . szám alatti lakos részére 2016. november 16. napjától határozatlan
időtartamra de legfeljebb a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-nél fennálló munkaviszony időtartamára kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az alábbi bérleti
szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Toldi Balázs
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

Önkormányzat

Képviselőtestületének

1.) Gyomaendrőd, 5500 Gyomaendrőd, Katona J. u. 54. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
tulajdonában áll, kezelője Zöldpark Gyomaendrőd, Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, éléskamra, előszoba.
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A lakás alapterülete: 63 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: lomtároló
A közös használatú helyiségek és területek: --2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket a temető
gondnoki munkaviszony fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 12.970.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. K&H vezetett 10402245-50514949-53571002 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 12.970.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 12.970.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár
szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 2016. november 16. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2016. év november hó 16. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
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- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt nem fogadhat be az alábbiak
kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és
nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2016. november …..
……………….
bérlő

……………………..
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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