GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
4/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i nyílt üléséről
a Városháza üléstermében.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János, Gózan
Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István, Poharelec László,
Vasas György Péter, Véháné Szedlák Ildikó képviselők,
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal
hivatalvezetője,
Dr. Lemák György a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója,
Uhrin Anita a Térségi Szociális Gondozási Központ
gazdaságvezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ
vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház vezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Vaszkó Anikó a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Dr. Varga Imre ügyvéd,
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Dr. Rédei József a Békés-Medical Kft. ügyvezetője,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Petényi Roland,
Pardi László, Enyedi László osztályvezetők,

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária
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Ülés időtartama: 14:07-16:06
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap 14 órára
összehívott ülésen.
Külön köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal
hivatalvezetőjét, köszöntötte jegyzőnőt, aljegyző urat, az osztályvezetőket,
intézmények vezetőit, a gazdasági társaságok ügyvezetőit, és minden kedves
megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen
volt 11 fő. Farkas Zoltánné képviselő jelezte, hogy késve fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Véháné Szedlák Ildikó és Betkó József képviselőt
kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Véháné Szedlák Ildikó és Betkó
József képviselőt.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban
szereplő napirendekhez képest további három plusz napirend került kiküldésre.
Gyomaendrőd TESZK 7. számú módosítása (jóváhagyási szakasz), Közművelődési
megállapodás megkötése civil szervezetekkel, és Szúnyog gyérítési feladatok
elvégzése 2017. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére tárgykörben.
Javasolta ezen előterjesztések napirendre történő felvételét.
Továbbá módosítások, illetve kiegészítések miatt újólag kerültek kiküldésre a
meghívó szerinti 6; 8; 17; és 25. napirendi pontok.
Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést
rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
A törvény rendelkezésére figyelemmel a meghívó szerinti 33. napirendi pont, az Ipari
parki kertészeti beruházás tárgyú előterjesztés megtárgyalásához javasolta a zárt ülés
elrendelését.

221

Megkérdezte a képviselőket van-e a napirendekhez kapcsolódóan kérdésük, esetleg
további javaslatuk.
Hozzászólás hiányában kérte, hogy elsőként a zárt ülés elrendeléséről hozzák meg
döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Ipari parki kertészeti
beruházás tárgyú előterjesztés megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a napirend meghatározására kérte fel a
képviselőket az általa javasolt kiegészítésekkel.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
2. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló
26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosítása
4. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
igazgatási szünete
5. Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a
2016. évben végzett ügyeleti tevékenységről
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6. 3. számú fogorvosi körzet működtetése – előszerződés kötése
dr. Békés Annamária fogorvossal, valamint a 23/2017. (I.26.)
Gye. Kt. határozat módosítása
7. Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt.
beszámolójának elfogadása a 2016. évben végzett
tanyagondnoki szolgáltatásról
8. Hunyai,
Csárdaszállási,
Gyomaendrődi
Önkormányzati
Tűzoltóság fejlesztési elképzelései
9. Beszámoló a Szent Antal Népház 2016. évben végzett
tevékenységéről, valamint a 2017. és munkaterv beterjesztése
10. Beszámoló a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évben
végzett tevékenységéről, valamint a 2017. évi munkaterv
beterjesztése
11. A Határ Győző Városi Könyvtár szervezeti és működési
szabályzatának
jóváhagyása,
beszámoló
2016.
évi
működéséről, a 2017. évi munkaterv beterjesztése
12. Támogatást
szolgáló
alapok
kedvezményezettjeinek
záróbeszámolói
13. Beszámoló a 2016. évi Szaloncukor Kupáról
14. Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi lakásgazdálkodási
tevékenységről
15. Beszámoló az IKSZT 2016. évi feladatellátásáról
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
17. Intézményvezetők bérének bérpótlék miatti változása
18. Adóellenőrök 2017. évi foglalkoztatása
19. Székhelyhasználati kérelem
20. Templom-zugi strandon lévő egyes építmények felújítási
munkáinak felmérése
21. Sportpályákat érintő vagyonrendezés
22. Mester utcai forgalmi rendváltozás
23. „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"
EFOP-3.7.3-16 pályázat
24. EFOP-4.1.9-16 pályázat a múzeumi intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése érdekében
25. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek című” EFOP-1.5.3-16 pályázat
26. Ovi-Sport Program pályázat
27. Gyomaendrőd TESZK 7. számú módosítása (jóváhagyási
szakasz)
28. Közművelődési megállapodás megkötése civil szervezetekkel
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29. Szúnyog gyérítési feladatok elvégzése 2017. évben a Körösvölgyi Konzorcium tagtelepülései részére
30. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Tv. 46. § (2) bekezdés a); b) és c) pontja alapján az
alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
31. Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatának
elbírálása, vezető kinevezése
32. „Gyomaendrőd
Város
Sportjáért”
Elismerő
Oklevél
adományozása
33. Ipari parki kertészeti beruházás
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester beszámolt a szabadságának alakulásáról. Elmondta, hogy
február 14-én 1 nap szabadságot töltött le és február 28-án 1 nap szabadságot
szeretne letölteni.
Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót.
Ezt megelőzően személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott -az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester beszámolóját a
szabadságának alakulásáról, amely szerint 2017. február 14-én 1 nap
szabadságot töltött le, és 2017. február 28-án 1 nap szabadságot
kíván letölteni.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására kérte fel a képviselőket.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, a szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő
képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
551/2016.(XI.
24.);
570/2016.(XI.
24.);
617/2016.(XII.15.);
623/2016.(XII.15.); 10/2017.(I. 26.); 11/2017.(I. 26.); 12/2017.(I.26.) és a
36/2017.(I.26.) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadja.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítását az alábbi tényezők tették szükségessé:



a Képviselő-testület által hozott év közbeni döntések,
az intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások,
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a pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól és egyéb
szervezetektől kapott pénzeszközök változásai,
 a 2016. évben realizálódott többlet bevételek miatti változások.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 544.082 E Ft-tal változott.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását és javasolja a képviselőtestületnek annak elfogadását.


Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában a rendelet megalkotására kérte fel
a képviselőket.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
Hozzászólás nem volt, a szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő
képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.321.519 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.321.519 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.224.232 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 148.524 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 220.319 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 728.444 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
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3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az
önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.460.419 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 668.013 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 131.796 ezer forint,
c) dologi kiadás 639.707 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 566.640 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 189.350 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 205.797 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 59.116 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1), (2) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 792.199 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 72.289 ezer forint,
b) beruházási kiadás 178.598 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 541.312 ezer
forint.
(3a) A finanszírozási kiadások összege 68.901 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Toldi Balázs
Dr. Uhrin Anna
polgármester
jegyző
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E rendelet 2017. február hó 24. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2017. február 24.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

1

Intézményi működési bevétel

98 973

161 758

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

554 105

665 070

3

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

9 751

4

Közhatalmi bevételek

381 260

447 933

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

939 720

6

Működési bevétel összesen

1 917 155

2 224 232

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

14 232

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

93 743

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

8 781

0

31 768

11 Felhalmozási bevételek összesen

41 902

148 524

12 Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

220 319

417 940

728 444

2 471 541

3 321 519

15 Személyi juttatás

601 989

668 013

16 Munkaadókat terhelő járulék

121 194

131 796

10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
14 Tárgyévi bevételek összesen
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17 Dologi kiadás

474 903

639 707

18 Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

566 640

19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

189 350

20 Működési céltartalék

91 632

205 797

21 Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

59 116

2 011 699

2 460 419

25 250

72 289

24 Beruházás

177 452

178 598

25 Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

541 312

26 Felhalmozási kiadás összesen

459 842

792 199

0

68 901

2 471 541

3 321 519

22 Működési kiadás összesen
23 Felújítás

27 Finanszírozási kiadások
28 Tárgyévi kiadás összesen

2. melléklet a 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
[2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés

ei.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2

Intézményi működési bevétel

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

4

Működési célú átvett pénzeszköz .

5
6

2016.V.mód.ei.
0

0

79 592

138 757

396 722

488 419

4 818

9 546

Közhatalmi bevételek

381 000

446 283

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

939 720

229

7

Működési bevétel összesen

1 740 131

2 022 725

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

12 619

9

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

93 743

10

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

3 100

8 781

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

31 768

12

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

146 911

13

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

205 220

14

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

723 029

15

Tárgyévi bevételek összesen

2 294 517

3 097 885

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Intézményi működési bevétel

264

1 947

18

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

3 286

19

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

20

Közhatalmi bevételek

260

1 650

21

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

22

Működési bevétel összesen

524

6 883

23

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

1 613

24

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

25

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

26

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

1 613

28

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

59

29

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

30

Tárgyévi bevételek összesen

524

8 555

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Intézményi működési bevétel

350

323

33

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

300

230

34

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

35

Közhatalmi bevételek

0

0

36

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

37

Működési bevétel összesen

350

623

38

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

39

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

40

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

41

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

42

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

43

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

10

44

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

45

Tárgyévi bevételek összesen

350

633

46

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

47

Intézményi működési bevétel

600

0

48

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

49

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

50

Közhatalmi bevételek

0

0

51

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

52

Működési bevétel összesen

600

0

53

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

54

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

55

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

56

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

57

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

58

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

59

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

60

Tárgyévi bevételek összesen

600

0

231

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Intézményi működési bevétel

3 400

4 096

63

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

64

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

65

Közhatalmi bevételek

0

0

66

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

67

Működési bevétel összesen

3 400

4 096

68

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

69

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

70

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

71

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

72

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

73

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

74

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

75

Tárgyévi bevételek összesen

3 400

4 096

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Intézményi működési bevétel

7 000

8 019

78

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

79

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

205

80

Közhatalmi bevételek

0

0

81

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

82

Működési bevétel összesen

7 000

8 224

83

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

84

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

85

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

86

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

87

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

232

88

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

30

89

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

90

Tárgyévi bevételek összesen

7 000

8 254

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Intézményi működési bevétel

7 767

8 616

93

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

157 383

173 065

94

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

95

Közhatalmi bevételek

0

0

96

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

97

Működési bevétel összesen

165 150

181 681

98

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

99

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

102 Felhalmozási bevételek összesen

0

0

103 Finanszírozási bevétel-működési célú

0

15 000

104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

5 415

165 150

202 096

0

0

98 973

161 758

554 105

665 070

4 818

9 751

110 Közhatalmi bevételek

381 260

447 933

111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

939 720

1 917 155

2 224 232

113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

14 232

114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

93 743

105 Tárgyévi bevételek összesen
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
107 Intézményi működési bevétel
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
109 Működési célú átvett pénzeszköz .

112 Működési bevétel összesen

233

115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

8 781

0

31 768

117 Felhalmozási bevételek összesen

41 902

148 524

118 Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

220 319

417 940

728 444

2 471 541

3 321 519

116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
120 Tárgyévi bevételek összesen

3. melléklet a 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
[3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés
1

Intézményi működési bevételek

2

ei.

2016.V.mód.ei.
0

0

Holtágak haszonbére

2 026

2 026

3

Földhaszonbér

4 410

4 410

4

Bérleti díj

16 710

31 119

5

Hulladéklerakó bérleti díj bevétel

20 000

20 000

6

Közterületfoglalás

561

561

7

Egyéb bevételek

2 084

4 542

8

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

11 187

9

Kamatbevétel

1 000

2 815

4 000

4 000

0

2

4 490

4 490

10 Kamatbevétel kötvény
11 Osztalékbevétel
12 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)

234

13 ÁFA bevétel-befizetendő

13 341

22 405

2 486

7 139

15 ÁFA visszatérülés-szennyvíz

0

2 500

16 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés

0

3 857

17 Közmunkaprogramban megtermelt termény és készletértékesítés

0

11 304

6 000

6 000

400

400

79 592

138 757

0

0

12 961

12 961

23 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.

4 541

4 541

24 Mezőőri járulék átvett pénz

5 400

5 400

3 645

3 645

26 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő

24 967

24 967

27 Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.

25 391

25 391

247 827

247 827

49 883

49 883

0

83 576

10 000

10 000

30 Erzsébet utalvány

0

7 071

31 Autómentes napra kapott támogatás

0

150

32 működéséhez

7 024

7 024

33 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

5 083

5 083

0

900

396 722

488 419

ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103+1711,
14 temető 383+2500,víz 237, városg.205

18 Temető üzemeltetésből származó bevétel
19 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel
20 Saját bevétel összesen:
21 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
22 Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz

Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20
25 fő

28 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló
29 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló
30 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló
29 Földalapú támogatás

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal

34 Szúnyoggyérítésre átvett pe.
35 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

235

36 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

0

0

37 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása

0

0

38 megtérülése

1 175

1 175

39 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése

1 000

1 000

0

4 400

700

1 600

42 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése

1 943

1 371

43 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen

4 818

9 546

0

0

45 Iparűzési adó

255 000

315 601

46 Építményadó

32 000

39 333

0

569

42 000

41 612

49 Idegenforgalmi adó

8 000

6 429

50 Pótlékok, bírságok bevétele

4 000

3 514

51 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

2 000

2 287

30 000

29 335

8 000

7 603

381 000

446 283

0

0

181 780

181 780

57 Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

58 Közvilágítás támogatása

64 440

64 440

100

100

31 795

31 795

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés

40 Gyomaközszolg Kft. 572/2015. (XII. 3) Kt.hat. Kölcsön visszatérülés
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Tulipános Óvoda 600,
41 Sportlét.1000

44 Közhatalmi bevételek

47 Telekadó
48 Magánszemélyek kommunális adója

52 Gépjármű adó
53 Mezőőri járulék bevétele
54 Közhatalmi bevételek összesen
55 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
56 Önkormányzati hivatal működésének támogatása

59 Köztemető fenntartás támogatása
60 Közutak fenntartásának támogatása

236

61 Beszámítás összege

-47 273

-47 273

62 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

37 665

37 665

63 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 535

2 535

64 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

1 242

1 242

103 884

102 861

15 600

15 333

7 592

7 592

68 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

95 153

98 941

69 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

83 778

81 667

160 228

160 228

0

45 607

87 250

86 396

73 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás

1 617

1 617

74 Támogató szolgálat működési támogatása

9 208

9 208

15 903

17 504

76 Egyéb központi támogatás-kompenzáció

0

13 758

77 Állami támogatás elszámolásából származó bevétel

0

1 222

877 999

939 720

1 740 131

2 022 725

80 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

81 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

0

119

82 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

0

0

83 Pénzügyi befektetések bevételei -részesedés értékesítés

0

500

84 Koncesszióból származó bevételek

0

0

85 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)

12 000

12 000

86 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen

12 000

12 619

0

0

65 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
66 Óvodaműködtetési támogatás
67 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás

70 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
71 Szociális ágazati pótlék
72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

75 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081

78 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
79 Működési bevétel összesen

87 Felhalmozási célú támogatás és kölcsön ah-n belülről

237

88 TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előleg

0

13 906

89 GINOP 7.1.2. Vizitúra útvonal megállóhely projekt támogatása

0

991

90 DAOP 2.1.1.Turisztikai pályázat támogatás elszámolása

0

1 020

0

24 154

0

48 418

2 000

2 000

94 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló

24 802

3 254

95 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen

26 802

93 743

0

0

2 000

2 000

100

100

0

690

1 000

1 000

101 GYÜSZ-TE kölcsön visszafizetés

0

2 000

102 Alföldvíz Zrt. - Vízterhelési díj pe. átadás

0

598

103 Kis Bálint Iskola Alapítványtól felhalmozási célú pe. Átvétel

0

450

104 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése

0

1 943

3 100

8 781

106 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

31 768

107 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

108 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.

0

31 768

41 902

146 911

Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány
91 elszám.
KEOP 1.1.1.pályázat Körös Szögi Kistérség Hulladék
92 pály.elszámolása
93 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat

96 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
97 Lakáskölcsön visszafizetés
98 Elemi kár kölcsöntörlesztés
99 Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére
100 Belvíz kölcsön visszafizetés

105 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

109 Felhalmozási bevételek összesen

4. melléklet a 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
[4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]
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A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

0

0

94 544

169 308

1

Működési célú előző évi maradvány

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

3

Határ Győző Városi Könyvtár

0

10

4

Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény

0

30

5

Szent Antal Népház

0

0

6

Városi Egészségügyi Intézmény

0

15 000

7

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

8

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

59

9

Működési célú előző évi maradvány összesen

94 544

184 407

0

0

417 940

323 029

12 Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

14 Szent Antal Népház

0

0

15 Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 415

16 Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen

417 940

328 444

19 Maradvány mindösszesen

512 484

512 851

20 Lekötött bankbetétek megszűntetése

0

400 000

21 ÁH-n belüli megelőlegezések

0

35 912

10 Felhalmozási célú előző évi maradvány
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés
1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2

Személyi juttatás

3

Munkaadókat terhelő járulék

4

ei.

2016.V.mód.ei.
0

0

361 911

421 133

53 888

62 520

Dologi kiadás

332 125

441 077

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

566 640

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

153 325

184 778

7

Működési céltartalék

91 632

205 797

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

58 966

9

Működési kiadás összesen

1 556 965

1 940 911

10

Felújítás

25 250

72 289

11

Beruházás

177 252

168 220

12

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

541 312

13

Felhalmozási kiadás összesen

459 642

781 821

14

Finanszírozási kiadások

0

68 901

15

Tárgyévi kiadás összesen

2 016 607

2 791 633

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Személyi juttatás

139 031

143 753

18

Munkaadókat terhelő járulék

39 972

41 279

19

Dologi kiadás

41 752

50 269

240

20

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

21

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 572

4 572

22

Működési célú tartalék

0

0

23

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

150

24

Működési kiadás összesen

225 327

240 023

25

Felújítás

0

0

26

Beruházás

0

3 750

27

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

28

Felhalmozási kiadás összesen

0

3 750

29

Finanszírozási kiadások

0

0

30

Tárgyévi kiadás összesen

225 327

243 773

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Személyi juttatás

8 656

9 195

33

Munkaadókat terhelő járulék

2 270

2 400

34

Dologi kiadás

8 254

8 453

35

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

37

Működési célú tartalék

0

0

38

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

39

Működési kiadás összesen

19 180

20 048

40

Felújítás

0

0

41

Beruházás

200

385

42

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

43

Felhalmozási kiadás összesen

200

385

44

Finanszírozási kiadások

0

0

45

Tárgyévi kiadás összesen

19 380

20 433

46

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0
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47

Személyi juttatás

2 409

0

48

Munkaadókat terhelő járulék

650

0

49

Dologi kiadás

1 245

0

50

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

4 304

0

55

Felújítás

0

0

56

Beruházás

0

0

57

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

58

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

59

Finanszírozási kiadások

0

0

60

Tárgyévi kiadás összesen

4 304

0

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Személyi juttatás

9 457

9 560

63

Munkaadókat terhelő járulék

2 553

2 557

64

Dologi kiadás

3 800

6 020

65

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

66

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

67

Működési célú tartalék

0

0

68

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

69

Működési kiadás összesen

15 810

18 137

70

Felújítás

0

0

71

Beruházás

0

401

72

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

73

Felhalmozási kiadás összesen

0

401

242

74

Finanszírozási kiadások

0

0

75

Tárgyévi kiadás összesen

15 810

18 538

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Személyi juttatás

9 374

12 103

78

Munkaadókat terhelő járulék

2 531

3 407

79

Dologi kiadás

11 058

20 760

80

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

81

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

82

Működési célú tartalék

0

0

83

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

84

Működési kiadás összesen

22 963

36 270

85

Felújítás

0

0

86

Beruházás

0

227

87

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

88

Felhalmozási kiadás összesen

0

227

89

Finanszírozási kiadások

0

0

90

Tárgyévi kiadás összesen

22 963

36 497

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Személyi juttatás

71 151

72 269

93

Munkaadókat terhelő járulék

19 330

19 633

94

Dologi kiadás

76 669

113 128

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

Működési kiadás összesen

167 150

205 030

0

0

100 Felújítás
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101 Beruházás

0

5 615

102 Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

103 Felhalmozási kiadás összesen

0

5 615

104 Finanszírozási kiadások

0

0

167 150

210 645

0

0

107 Személyi juttatás

601 989

668 013

108 Munkaadókat terhelő járulék

121 194

131 796

109 Dologi kiadás

474 903

639 707

110 Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

566 640

111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

189 350

112 Működési célú tartalék

91 632

205 797

113 Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

59 116

2 011 699

2 460 419

25 250

72 289

116 Beruházás

177 452

178 598

117 Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

541 312

118 Felhalmozási kiadás összesen

459 842

792 199

0

68 901

2 471 541

3 321 519

105 Tárgyévi kiadás összesen
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

114 Működési kiadás összesen
115 Felújítás

119 Finanszírozási kiadások
120 Tárgyévi kiadás összesen

6. melléklet a 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként
2016. évben
adatok ezer forintban
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A
Kormányzati
funkció

1

063080

B

C

D

2016. eredeti
megnevezés

ei.

2016.V.mód.ei.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

2

Személyi juttatás

0

0

3

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

4

Dologi kiadás

5 814

5 814

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

549

549

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

7

Működési célú tartalék

0

0

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9

Működési kiadás összesen

6 363

6 363

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

11

Személyi juttatás

0

0

12

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

13

Dologi kiadás

0

9 500

14

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

15

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

16

Működési célú tartalék

0

0

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

18

Működési kiadás összesen

0

9 500

Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése

0

0

20

Személyi juttatás

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

22

Dologi kiadás

11 876

15 442

23

Működési célú támogatásértékű kiadás

14 089

19 677

10

19

052080

051040

245

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson

24

kívülre

14 632

19 036

25

Működési célú tartalék

0

0

26

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

27

Működési kiadás összesen

40 597

54 155

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

29

Személyi juttatás

0

0

30

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

31

Dologi kiadás

31 795

51 313

32

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

34

Működési célú tartalék

0

0

35

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

36

Működési kiadás összesen

31 795

51 313

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

38

Személyi juttatás

0

0

39

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

40

Dologi kiadás

0

0

41

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

43

Működési célú tartalék

0

0

44

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

45

Működési kiadás összesen

0

0

lakóing.bérbeadása, üzemelt.

0

0

47

Személyi juttatás

0

0

48

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

28

37

46

045160

106010

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem

246

13 341

23 261

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

13 341

23 261

Zöldterület kezelés-parkgondozás

0

0

56

Személyi juttatás

0

61

57

Munkaadókat terhelő járulék

0

15

58

Dologi kiadás

8 002

8 202

59

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

60

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

19 000

19 000

61

Működési célú tartalék

0

0

62

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

63

Működési kiadás összesen

27 002

27 278

0

0

17 203

18 537

4 650

5 244

49

Dologi kiadás

50

55

64

066010

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

65

Személyi juttatás

66

Munkaadókat terhelő járulék

67

Dologi kiadás

0

466

68

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

69

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

70

Működési célú tartalék

0

0

71

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

72

Működési kiadás összesen

21 853

24 247

0

0

73

016010

Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás

247

74

Személyi juttatás

0

0

75

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

76

Dologi kiadás

0

0

77

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

78

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

79

Működési célú tartalék

0

0

80

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

81

Működési kiadás összesen

0

0

Országos és helyi népszavazás

0

0

83

Személyi juttatás

0

0

84

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

85

Dologi kiadás

0

0

86

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

87

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

88

Működési célú tartalék

0

0

89

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

90

Működési kiadás összesen

0

0

Kiemelt állami ünnepek

0

0

92

Személyi juttatás

0

75

93

Munkaadókat terhelő járulék

0

19

94

Dologi kiadás

0

0

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

82

91

016020

016080

248

Működési kiadás összesen

0

94

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

0

0

101

Személyi juttatás

0

0

102

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

103

Dologi kiadás

0

0

104

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

778

105

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

106

Működési célú tartalék

0

0

107

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

108

Működési kiadás összesen

0

778

Közvilágítás

0

0

110

Személyi juttatás

0

0

111

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

112

Dologi kiadás

33 594

34 003

113

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

114

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

115

Működési célú tartalék

0

0

116

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

117

Működési kiadás összesen

33 594

34 003

Városgazdálkodás

0

0

119

Személyi juttatás

0

3 834

120

Munkaadókat terhelő járulék

0

1 034

121

Dologi kiadás

53 950

90 019

122

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

1 500

123

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

18 840

23 234

99
100

109

118

018010

064010

066020

249

124

Működési célú tartalék

0

0

125

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

126

Működési kiadás összesen

74 290

119 621

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

128

Személyi juttatás

0

0

129

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

130

Dologi kiadás

0

0

131

Működési célú támogatásértékű kiadás

486 546

538 832

132

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

133

Működési célú tartalék

0

0

134

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

135

Működési kiadás összesen

486 546

538 832

0

0

11 123

12 301

127

136

900060

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat

137

Személyi juttatás

138

Munkaadókat terhelő járulék

2 762

2 891

139

Dologi kiadás

2 276

1 676

140

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

141

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

142

Működési célú tartalék

0

0

143

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

144

Működési kiadás összesen

16 161

16 868

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök

0

0

146

Személyi juttatás

0

0

147

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

148

Dologi kiadás

0

0

145

031030

250

149

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

150

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

151

Működési célú tartalék

0

0

152

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

153

Működési kiadás összesen

0

0

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók

0

0

155

Személyi juttatás

0

0

156

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

157

Dologi kiadás

0

0

158

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

159

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 000

5 000

160

Működési célú tartalék

0

0

161

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

162

Működési kiadás összesen

5 000

5 000

0

0

216

247

58

67

935

935

154

163

032020

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem

164

Személyi juttatás

165

Munkaadókat terhelő járulék

166

Dologi kiadás

167

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

168

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

169

Működési célú tartalék

0

0

170

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

171

Működési kiadás összesen

1 209

1 249

Ár- és belvízvédelem

0

0

Személyi juttatás

0

0

172
173

047410

251

0

0

10 870

14 329

0

0

2 000

4 411

Működési célú tartalék

0

0

179

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

180

Működési kiadás összesen

12 870

18 740

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

182

Személyi juttatás

0

0

183

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

184

Dologi kiadás

0

1 043

185

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

186

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

690

690

187

Működési célú tartalék

0

0

188

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

189

Működési kiadás összesen

690

1 733

Köznevelési intézmény működtetése

0

0

191

Személyi juttatás

0

196

192

Munkaadókat terhelő járulék

0

55

193

Dologi kiadás

60 000

59 150

194

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

195

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

30 188

31 038

196

Működési célú tartalék

0

0

197

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

198

Működési kiadás összesen

90 188

90 439

174

Munkaadókat terhelő járulék

175

Dologi kiadás

176

Működési célú támogatásértékű kiadás

177

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

178

181

190

091140

092120

252

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola

0

0

200

Személyi juttatás

0

0

201

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

202

Dologi kiadás

0

0

203

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

204

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

205

Működési célú tartalék

0

0

206

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

207

Működési kiadás összesen

0

0

Iskola

0

0

209

Személyi juttatás

0

0

210

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

211

Dologi kiadás

0

0

212

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

213

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

214

Működési célú tartalék

0

0

215

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

216

Működési kiadás összesen

0

0

Alapfokú művészetoktatás működtetése

0

0

218

Személyi juttatás

0

0

219

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

220

Dologi kiadás

0

0

221

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

222

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

223

Működési célú tartalék

0

0

199

208

217

092120

091220

091250

Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános

253

224

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

225

Működési kiadás összesen

0

0

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium

0

0

227

Személyi juttatás

0

0

228

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

229

Dologi kiadás

0

0

230

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

231

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

232

Működési célú tartalék

0

0

233

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

234

Működési kiadás összesen

0

0

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

0

0

236

Személyi juttatás

0

0

237

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

238

Dologi kiadás

0

0

239

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

240

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

241

Működési célú tartalék

0

0

242

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

243

Működési kiadás összesen

0

0

Egészségügyi alapellátás

0

0

245

Személyi juttatás

0

0

246

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

247

Dologi kiadás

0

1 512

248

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

226

235

244

092260

098022

072111

254

249

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

250

Működési célú tartalék

0

0

251

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

252

Összesen:

0

1 512

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

254

Személyi juttatás

0

0

255

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

256

Dologi kiadás

0

13 678

257

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

258

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11 988

0

259

Működési célú tartalék

0

0

260

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

261

Működési kiadás összesen

11 988

13 678

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás

0

0

263

Személyi juttatás

0

202

264

Munkaadókat terhelő járulék

0

49

265

Dologi kiadás

9 309

9 958

266

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 802

1 802

267

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

268

Működési célú tartalék

0

0

269

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

270

Működési kiadás összesen

11 111

12 011

Időskorúak nappali ellátása

0

0

272

Személyi juttatás

0

0

273

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

253

262

271

072112

076062

102031

255

274

Dologi kiadás

0

902

275

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

276

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

277

Működési célú tartalék

0

0

278

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

279

Működési kiadás összesen

0

902

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás

0

0

281

Személyi juttatás

0

0

282

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

283

Dologi kiadás

0

0

284

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

285

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 420

4 420

286

Működési célú tartalék

0

0

287

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

288

Működési kiadás összesen

4 420

4 420

gyermek jogán)

0

0

290

Személyi juttatás

0

0

291

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

292

Dologi kiadás

0

0

293

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

294

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

295

Működési célú tartalék

0

0

296

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

9 071

297

Működési kiadás összesen

2 000

9 071

0

0

280

289

298

104030

104051

106020

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.lakhatáshoz kapcs.)

256

299

Személyi juttatás

0

0

300

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

301

Dologi kiadás

0

0

302

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

303

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

304

Működési célú tartalék

0

0

305

Ellátottak pénzbeli juttatása

28 080

28 080

306

Működési kiadás összesen

28 080

28 080

segély)

0

0

308

Személyi juttatás

0

0

309

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

310

Dologi kiadás

0

200

311

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

312

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

313

Működési célú tartalék

0

0

314

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

5 240

315

Működési kiadás összesen

4 000

5 440

Települési támogatás-gyógyszerkiadás

0

0

317

Személyi juttatás

0

0

318

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

319

Dologi kiadás

0

0

320

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

321

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

322

Működési célú tartalék

0

0

323

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 800

5 800

307

316

107060

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati

257

5 800

5 800

temetési kiadásokra)

0

0

326

Személyi juttatás

0

0

327

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

328

Dologi kiadás

0

0

329

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

330

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

331

Működési célú tartalék

0

0

332

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

5 000

333

Működési kiadás összesen

5 000

5 000

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés

0

0

335

Személyi juttatás

0

0

336

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

337

Dologi kiadás

0

55

338

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

339

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

340

Működési célú tartalék

0

0

341

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

342

Működési kiadás összesen

3 000

3 055

Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy

0

0

344

Személyi juttatás

0

0

345

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

346

Dologi kiadás

0

0

347

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

348

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

324
325

334

343

Működési kiadás összesen

107060

107060

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély

258

(önkorm-i segély

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

75

75

Működési kiadás összesen

75

75

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek

0

0

353

Személyi juttatás

0

0

354

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

355

Dologi kiadás

0

0

356

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

357

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

358

Működési célú tartalék

0

0

359

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 700

2 700

360

Működési kiadás összesen

2 700

2 700

lakáskölcsöne és elemi kár

0

0

362

Személyi juttatás

0

0

363

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

364

Dologi kiadás

0

0

365

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

366

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

367

Működési célú tartalék

0

0

368

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 000

0

369

Működési kiadás összesen

8 000

0

Családsegítés

0

0

371

Személyi juttatás

0

0

372

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

373

Dologi kiadás

0

0

349

Működési célú tartalék

350
351
352

361

370

107060

061030

107054

Lakáshoz jutást segtítő támogatások -

259

Fiatal házasok

374

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

375

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

376

Működési célú tartalék

0

0

377

Ellátottak pénzbeli juttatása

378

Működési kiadás összesen

0

0

Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT

0

0

380

Személyi juttatás

0

0

381

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

382

Dologi kiadás

0

148

383

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

384

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

8 647

385

Működési célú tartalék

0

0

386

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

387

Működési kiadás összesen

0

8 795

Közfoglalkoztatás-menedzsment

0

0

10 772

10 984

2 866

2 866

13 774

13 774

379

388

086020

041237

389

Személyi juttatás

390

Munkaadókat terhelő járulék

391

Dologi kiadás

392

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

393

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

394

Működési célú tartalék

0

0

395

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

396

Működési kiadás összesen

27 412

27 624

Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk.

0

0

Személyi juttatás

0

53 888

397
398

041233

260

399

Munkaadókat terhelő járulék

0

7 276

400

Dologi kiadás

0

864

401

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

402

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

403

Működési célú tartalék

0

0

404

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

405

Működési kiadás összesen

0

62 028

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó

0

0

407

Személyi juttatás

0

0

408

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

409

Dologi kiadás

0

0

410

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

411

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

412

Működési célú tartalék

0

0

413

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

414

Működési kiadás összesen

0

0

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó

0

0

416

Személyi juttatás

0

0

417

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

418

Dologi kiadás

0

0

419

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

420

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

421

Működési célú tartalék

0

0

422

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

423

Működési kiadás összesen

0

0

406

415

041237

041237

261

424

041233

Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.3116.06.29.)

0

0

37 135

35 124

425

Személyi juttatás

426

Munkaadókat terhelő járulék

5 014

4 466

427

Dologi kiadás

2 156

2 156

428

Működési célú támogatásértékű kiadás

943

3 502

429

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

430

Működési célú tartalék

0

0

431

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

432

Működési kiadás összesen

45 248

45 248

0

0

67 113

67 113

9 060

9 060

433

041237

Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó

434

Személyi juttatás

435

Munkaadókat terhelő járulék

436

Dologi kiadás

0

0

437

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

438

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

439

Működési célú tartalék

0

0

440

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

441

Működési kiadás összesen

76 173

76 173

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)

0

0

443

Személyi juttatás

0

0

444

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

445

Dologi kiadás

0

0

446

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

447

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

448

Működési célú tartalék

0

0

442

041233

262

449

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

450

Működési kiadás összesen

0

0

0

0

218 349

218 349

451

041237

Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság,
mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)

452

Személyi juttatás

453

Munkaadókat terhelő járulék

29 478

29 478

454

Dologi kiadás

57 815

57 815

455

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

456

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

457

Működési célú tartalék

0

0

458

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

459

Működési kiadás összesen

305 642

305 642

Sportlétesítmények működtetése

0

0

461

Személyi juttatás

0

0

462

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

463

Dologi kiadás

0

27

464

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

465

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 000

6 000

466

Működési célú tartalék

0

0

467

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

468

Működési kiadás összesen

6 000

6 027

Fürdő

0

0

470

Személyi juttatás

0

0

471

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

472

Dologi kiadás

9 890

9 890

473

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

460

469

081030

081061

263

36 367

36 367

Működési célú tartalék

0

0

476

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

477

Működési kiadás összesen

46 257

46 257

Szabadidősport tevékenység támogatása

0

0

479

Személyi juttatás

0

0

480

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

481

Dologi kiadás

0

0

482

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

483

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

13 000

484

Működési célú tartalék

0

0

485

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

486

Működési kiadás összesen

0

13 000

Civil szervezetek támogatása

0

0

488

Személyi juttatás

0

0

489

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

490

Dologi kiadás

0

0

491

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

492

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

9 529

493

Működési célú tartalék

0

0

494

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

495

Működési kiadás összesen

0

9 529

Kihívás n.)

0

0

497

Személyi juttatás

0

189

498

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

474

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

475

478

487

496

081045

084031

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap,

264

2 000

4 151

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

501

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

206

502

Működési célú tartalék

0

0

503

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

504

Működési kiadás összesen

2 000

4 546

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

506

Személyi juttatás

0

0

507

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

508

Dologi kiadás

4 728

10 492

509

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

510

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 200

4 200

511

Működési célú tartalék

0

0

512

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

513

Működési kiadás összesen

8 928

14 692

Komplex pénzügyi programok

0

0

515

Személyi juttatás

0

33

516

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

517

Dologi kiadás

0

302

518

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

519

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

520

Működési célú tartalék

0

0

521

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

522

Működési kiadás összesen

0

335

523

Összesen:

0

0

499

Dologi kiadás

500

505

514

013320

056010

265

361 911

421 133

53 888

62 520

Dologi kiadás

332 125

441 077

527

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

566 640

528

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

153 325

184 778

529

Működési célú tartalék

0

0

530

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

58 966

531

Működési kiadás összesen

1 465 333

1 735 114

524

Személyi juttatás

525

Munkaadókat terhelő járulék

526

7. melléklet a 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
[7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

megnevezés

C

2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.

1

Polgármesteri alap

600

0

2

Kitüntetési alap

400

0

3

Civil alap

4 990

0

4

Sport alap

13 000

0

5

Idegenforgalmi alap

3 200

320

6 200

0

240

0

Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000

6

nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)

7

Rádió Sun részére pénzeszközátadás

8

GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM

4 047

0

9

GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás

1 500

0

500

500

10 Talajterhelési díj

266

11 Kállai adomány

10 000

9 850

660

0

13 Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer

1 625

0

14 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)

6 476

0

15 IKSZT működési plusz igény

4 600

0

10 000

10 000

17 Belső ellenőri feladatok

2 700

260

18 Önkormányzati ingatlanok karbantartására

5 000

5 000

19 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e

3 000

3 000

900

0

21 Egyéb közfoglalkoztatás önerő

2 460

0

22 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681)

1 521

0

23 Labor működésének támogatása

5 400

272

24 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés

1 371

0

25 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére

0

500

26 Támogató szolgálat teljesítménytámogatása vfiz.köt.

0

4 984

27 TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előlege

0

13 906

28 Közmunkaprogramban készletértékesítés, termény, seprű, homoktövis, stb.

0

11 304

29 Kukoricaértékesítés

0

3 857

30 Adóbevétel többlet

0

64 990

31 Többletbevétel

0

14 283

32 ÁFA visszatér.-körös-szögi kist.48418, DAOP kondoros 14353

0

62 771

33 állami tám.visszafizetési kötelezettség

0

0

34 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

1 242

0

91 632

205 797

12 Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)

16 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék

20 Nyomda Múzeum tám.

35 Működési céltartalék összesen
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8. melléklet a 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
[8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés
1

Felújítások

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

3

ei.

2016.V.mód.ei.
0

0

25 250

72 289

Járda felújítás

8 000

8 000

4

Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)

1 500

1 500

5

Vízmű rekonstrukciós munkák

12 000

45 063

6

Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása

0

430

7

Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció

0

2 496

8

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

0

9 450

9

Szivárvány Óvoda nyílászáró csere

0

1 600

10

Mirhóháti 11. felújítása

3 400

3 400

11

Kner téri szökőkút felújítása

350

350

12

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

13

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

14

Informatikai eszközök felújítása

0

0

15

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

16

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

17

Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás

0

0

18

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

19

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

25 250

72 289

268

20

Beruházások

0

0

21

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

22

Népliget és Erzsébet liget rendezése

1 500

1 500

23

Parkosítás

1 500

1 500

24

Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)

2 500

1 982

25

Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése

500

500

26

Közlekedés biztonsági felmérés, javítás

2 000

2 000

27

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

5 000

28

Köztemetők körbekerítése

5 000

1 736

29

Ünnepi díszvilágítás

2 500

2 500

30

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

2 000

2 000

31

Ipartelep úton kerékpárút építés

500

500

32

Informatikai fejlesztés, szerver csere

11 080

5 400

33

Térfigyelő kamerarendszer beszerzése

3 600

3 600

34

Sport infrasturktúra fejlesztése

15 000

15 000

35

TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés

30 000

25 191

36

Gyepmesteri telep fejlesztése

12 000

0

37

Játszótér építése

5 000

5 840

38

Zöldterület kezelés fejlesztése

5 000

5 000

39

Közbeszerzési díjak

500

500

40

Bánomkerti záportározó rendezése

0

0

41

E-közmű nyilvántartás készítés

1 000

1 000

42

Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program

1 000

1 000

43

Gyomai szabadstrand rendezése

1 900

1 470

44

Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása

600

600

45

Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása

0

0

46

Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés

18 000

18 093

269

47

Gépkocsi beszerzés

3 500

5 100

48

Hatház utcai átjáró védőkorlát csere

2 300

2 300

49

Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése

935

1 870

50

Autóbusz pályaudvar tervezése

1 778

1 778

331

331

Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető
51

csatorna terv

52

Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése

3 000

3 000

53

Öregszőlői útalap építés vagy saját erő

6 000

0

54

Rózsahegyi energetikai tervdok.

2 496

0

55

Zöldpark Kft. tőkeemelés

2 500

2 500

1 080

1 080

24 802

26 878

Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése
56

(Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)
Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű

57

besz.és egyéb beruházás

58

Ipari park telekvásárlás

0

4 000

59

Területvásárlás

0

1 500

60

Szivárvány Óvoda nyílászáró csere

0

0

61

Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény

0

700

62

Műfüves pálya kialakítása

0

8 405

63

Oktatási intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

1 437

0

1 207

0

146

0

4 076

TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt 64

Óvoda épület bővítése
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, közterületfelügyelet,

65

polgárvédelem
Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése,

66

úttervek
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és

67

kisértékű te. beszerzés

850

3 750

68

Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)

200

385

270

69

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

227

70

Szent Antal Népház

0

401

71

Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 615

72

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

177 452

178 598

73

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

74

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

75

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

12 268

13 341

76

Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

4 137

4 137

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben
77

tagi hozzájárulás

1 282

1 282

78

KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése

2 595

2 595

79

Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése

32

32

2 222

2 222

0

222

0

286

2 000

0

0

2 565

9 993

12 673

0

1 500

3 659

3 659

0

1 180

Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és
80

önerő átadása Társulás részére
Gyomaendrőd-Csárdasz-Hunya Kistérségi Társulásnak átadott

81

pály.pe.
TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás

82

Társulásnak
Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati

83

tám.átadása Társulás részére

84

Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

86

Első lakáshozjutók támogatása
TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes

87

pályázat esetén)
Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére

88

pénzeszközátadás

89

Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére

2 334

2 334

90

Környezetvédelmi alap

4 000

4 000

271

91

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra

0

6500

92

Felhalmozási céltartalék

234 879

508 798

93

Fürdő pályázat saját erő

10 000

8 820

0

5 645

0

6 601

0

8 797

Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés
94

pályázat önerő
Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz

95

III.maradvány elszám. 9801 E Ft
Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E

96

Ft pályázat önerő
Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő 1671-Eft

97

támogatás 28.551-EFt

0

30 222

98

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő

0

0

0

1 448

100 Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő

0

20

101 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és önerő összege

0

3 217

102 DAOP 2.1.1.

0

1 020

103 GINOP 7.1.2. pályázat -Vizitúra útvonal megállóhely

0

991

224 879

442 017

257 140

541 312

106 Finanszírozási kiadások

0

0

107

0

68 901

EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés
99

eredményességéért pály. Saját erő

104 TOP és egyéb pályázati saját erő
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások
105 összesen

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2.Napirendi pont
A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Csárdaszállás Községi
Önkormányzat az óvodás és általános iskolás gyermekek, tanulók részére szolgáltatás
megvásárlásával, a Mezőberényi Tópart Vendéglő közreműködésével biztosítja a
gyermekétkeztetést. A vásárolt szolgáltatás összegének növekedése a térítési díjak
változását vonja maga után, melyet a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló
rendelet normaszövegén át kell vezetni.
A Társulási Tanács 2017. február 6-i ülésén meghatározta a térítési díjakat, melyek
beépítésre kerülnek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekétkeztetés
térítési díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletébe.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek a
rendelet tervezet szerinti megalkotását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
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Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2017. február hó 24. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2017. február 24.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 9/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
[3. melléklet 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelethez]

Térítési díjak szolgáltatásonként
A

B

C

D

E

2017. évi

Szolgáltatási

1993. évi III. tv
szerint számított
1

Ellátási forma

intézményi

Önkormányzati
kompenzáció

térítési díjak

intézményi
térítési díjak

egység

2017. évre
SZOCIÁLIS
2 ALAPSZOLGÁLTATÁS
FELADATAI
Szociális étkeztetés
3 Gyomaendrőd, Hunya,

402,-+108,-(ÁFA) --

Csárdaszállás

402,-+108,(ÁFA)

Ft/adag

Szociális étkeztetés
4

kiszállítási díja
Gyomaendrőd, Hunya,

90,-

--

90,-

Ft/adag

600

--

600

Ft/adag

465,-

--

465,-

Ft/óra

Csárdaszállás
Szociális étkeztetés
5

kiszállítással
Gyomaendrőd, Hunya,
Csárdaszállás

6 Házi segítségnyújtás -
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személyi gondozás
7

Házi segítségnyújtás -

600-

--

600,-

Ft/óra

510,-

460,-

50.-

Ft/nap

9 nappali intézményi ellátása 245,-

195,-

50,-

Ft/nap

195,-

450,-

Ft/nap

145

2 835

Ft/fő/nap

4 350

85 050,-

Ft/fő/hó

8

szociális segítés
Időskorúak nappali ellátása
étkezés nélkül
Fogyatékkal élő személyek
étkezés nélkül
Fogyatékkal élő személyek

10 nappali intézményi ellátása 645,étkezéssel
11

SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS
ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS
Átlagos ápolást, gondozást
igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona
Gyomaendrőd, Mirhóháti
u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona

12

Gyomaendrőd, Blaha u. 26.
Szent Imre Idősek Otthona
Gyomaendrőd, Kondorosi
u. 1.
Őszi Napsugár Idősek
Otthona Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 8.
Átlagos szintű és demens

13 gondozást, ápolást igénylő 2 980,ellátás
14

89 400,-
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Átmeneti elhelyezés
Gyomaendrőd, Blaha u. 215 6.

2 980,-

145

2 835

Ft/fő/nap

89 400,-

4 350

85 050,-

Ft/fő/hó

510,-

--

510,-

Ft/óra

45,-

--

45,-

Ft//km

1 400,-

--

1 400,-

Ft/óra

150,-

--

150,-

Ft/km

Átmeneti elhelyezést
nyújtó ellátás
16
17 TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Személyi segítés
18 Szociálisan rászorultak
részére
19

Szállítás Szociálisan
rászorultak részére
Személyi segítés

20 Szociálisan nem
rászorultak részére
Szállító szolgáltatás –
21 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
rend. 12/A § alapján

3.Napirendi pont
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a rendelet március 1.-én lép hatályba. A
Békés Megyei Kormányhivatallal egyeztetett változtatások a rendelet 5. § e), f) és g)
pontjait érintik.
A rendeletben az alábbi változtatásokat tartjuk indokoltnak:
e) az ingatlanon található növényzet ápolását,a gyepfelületek rendszeres nyírását, a
fák és cserjék szükség szerinti nyesését és növényvédelmét elmulasztja,
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f) az ingatlana előtti közterületen lévő gyümölcsfák és az ingatlanán lévő bokrok, fák
közterületre benyúló ágai nyesésének, gyümölcsfák közterületre hullott termése
összegyűjtésének elmulasztásával, a járdán és az úttesten történő zavartalan
közlekedést akadályozza vagy veszélyezteti,
A g) pontban megfogalmazott „ingatlan gondozás" két részre bontható: épület
karbantartás és az ingatlanon található zöldfelületek gondozása.
Az épületek karbantartási kötelezettségét szabályozza az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 34. §-a. A zöldfelületek
gondozásának kötelezettségét pedig a rendelet e) és f) pontja szabályozza, így
véleményünk szerint a g) pont kivehető a rendeletből.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a változtatások elfogadását.
Poharelec László képviselő az f) pontot annyiban javasolta módosítani, hogy a „……
az úttesten történő zavartalan közlekedést veszélyezteti” szabályozás maradjon a
rendeletben. Az akadályozza kifejezést vegyék ki, mert véleménye szerint, ha ez a
szabályozás is benne marad, akkor mindenkit mindennap akár háromszor is meg
lehetne büntetni. A cél pedig nem ez kell legyen, hogy büntessenek, hanem, hogy
hozzanak egy olyan rendeletet, amit utána be is tudnak tartatni.
Dr. Uhrin Anna jegyző reagálva elmondta, ez a javaslat az Ügyrendi bizottsági ülésen
is elhangzott már képviselő úr részéről. A városüzemeltetési osztály vezetőjével
egyeztettek erről, hogy hogyan lehetne a rendelet célját is betartatni. Gyakorlatilag itt
arról van szó, hogy ha az úttestre hullik a gyümölcs, vagy olyan ág lóg be az úttestre,
vagy járdára, ami balesetveszélyes, csúszásveszélyes, vagy olyan növényzet van a
járdán, ami esetleg bárkit veszélyeztetne, akkor a balesetveszély elkerülése lenne a
cél, amit az önkormányzat szeretne a rendeleten keresztül érvényesíteni.
Az akadályozás tekintetében valóban igaz lehet, hogy az nehezebben tartható be, de
elsődleges cél a balesetveszély elkerülése lenne. Így, ha a képviselő-testület egyetért
a képviselő úr javaslatával, akkor nincs akadálya annak, hogy az akadályozás szó
kikerüljön a rendeletből.
Betkó József bizottsági elnök megítélése szerint, ha már a közlekedést akadályozza
az már nem jó dolog. Véleménye szerint az akadályozó körülményt is meg kell
szüntetni. Nem lesz senki háromszor megbüntetve naponta, mint ahogy az képviselő
úr előre jelezte, ugyanis, ha a rendelet-tervezetet végig olvassák látható, hogy vannak
arra lehetőségek, hogy ne kelljen szankciót alkalmazni.
Poharelec László képviselő véleménye szerint, ha az akadályozás szabályozás benne
marad a rendeletben, akkor az önkormányzatnak is gondoskodni kell arról, hogy
például a Fő úton a járdán megszüntesse azt az akadályozó tényezőt, hogy esős
időben bizonyos szakaszokon csak bokáig érő vízben lehet gyalogosan közlekedni.
Akkor ezt is rendbe kell tenni.
Olyan rendeletet alkossanak, amit be is lehet tartatni.
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Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, mindkét álláspontban van igazság. Az
akadályoztatás inkább esztétikai okok miatt, vagy olyan dologra vonatkozik, ami
balesetet nem okoz. Tudni kell azt, hogy ezek hatósági eljárások, és minden ilyen ügy
egyedi mérlegelésen alapul. A hivatal dolgozói erre az egyedi mérlegelésre képesek,
és amennyiben ezt nem az ügyfél érdekeinek a figyelembe vételével teszik, úgy
megvannak a jogorvoslati lehetőségek. A teljes tényállás tisztázása mellett lehet
elbírálni egy adott cselekményt. Ha a veszélyeztetés szó marad csak a rendeletben,
akkor is eléri a rendelet a célját.
Látható az is, hogy ez egy most hatályba lépő rendelet lesz, eddig ilyen nem volt,
ezért próbálják felmérni azt, hogy a lakosság hogyan fog reagálni rá, milyen lesz a
visszatartó ereje, mennyire lesz jogkövető a lakosság ebben a tekintetben.
Amennyiben úgy látják, hogy a szabályozás további pontosítást igényel, akkor azt elő
fogják terjeszteni, mert csak a gyakorlatból lehet majd leszűrni, hogy mennyire kell a
szabályozásnak széles körűnek lennie.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, ha a járdán történő zavartalan
közlekedés akadályozását nem tiltják, akkor nem lesz veszélyeztetés sem, mert a
járdán senki nem fog közlekedni, ha egyszer akadályoztatva van a járdán való
közlekedéssel.
Toldi Balázs polgármester egyéb javaslat, vélemény hiányában felkérte a
képviselőket, hogy elsőként Poharelec képviselő úr módosító javaslatáról döntsenek,
amely szerint az akadályozás kifejezés kerüljön kivételre a rendelet-tervezet 1. § (2)
bekezdés szövegéből.
Hozzászólás nem volt, a szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő
képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja Poharelec László képviselő módosító javaslatát, amely
szerint a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII.19.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő szöveggel
történő hatályba lépéséről szóló rendelet-tervezet 1. § (2)
bekezdéséből az akadályozza kifejezés kerüljön kivételre.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a hozott döntésre is figyelemmel felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Ör.) 5. § e) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„az ingatlanon található növényzet ápolását, a gyepfelületek rendszeres nyírását, a fák
és cserjék szükség szerinti nyesését és növényvédelmét elmulasztja„
(2) Az Ör. 5. § f) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„az ingatlana előtti közterületen lévő gyümölcsfák és az ingatlanán lévő bokrok, fák
közterületre benyúló ágai nyesésének, gyümölcsfák közterületre hullott termése
összegyűjtésének elmulasztásával, a járdán és az úttesten történő zavartalan
közlekedést veszélyezteti,"
2. § (1) Nem lép hatályba az Ör. 5. § g) pontja.
(2) Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2017. február hó 24. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
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Gyomaendrőd, 2017. február 24.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
4.Napirendi pont
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünete
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény szerint a Kormány ajánlásának figyelembevételével a rendes szabadság
kiadására a képviselő-testület igazgatási szünetet rendelhet el. A képviselő-testület a
tavaly decemberi ülésén elfogadta a 2017. évi üléstervét, mely alapján júliusban
előreláthatólag nem lesz testületi ülés. A dolgozók szabadságának kiadása érdekében
célszerű lenne, hogy 2017. július 24-étől augusztus 4-éig, valamint december 22-étől
december 29-éig kerüljön bevezetésre az igazgatási szünet, mely összességében 14
munkanapot érint. A Képviselő-testület az igazgatási szünet elrendeléséről
rendeletben rendelkezik. A rendelet hatálya a kirendeltségen dolgozókra is kiterjed,
ezért a rendeletet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya
és Csárdaszállás községi önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményeinek
ismeretében fogadja el.
Az igazgatási szünet nem okoz zavart az ügyfélfogadásban és az egyéb feladatok
ellátásában. Az ügyfélszolgálat biztosított, így az ügyfelek halaszthatatlan ügyeik
elintézéséhez szükséges intézkedéseket megtehetik.
A rendelet-tervezetet a véleményező bizottságok megtárgyalták és javasolják a
képviselő-testületnek annak megalkotását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének
elrendeléséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi munkarendjében
2017. július 24. napjától augusztus 4. napjáig (10 munkanap), valamint 2017.
december 22. napjától december 29. napjáig (4 munkanap) igazgatási szünetet rendel
el.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban a
feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2018. január 1.
napján hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2017. február hó 24. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2017. február 24.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
5.Napirendi pont
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2016. évben végzett
ügyeleti tevékenységről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat az orvosi
ügyelet működtetésére 2016. július 14. napján újabb két évre szerződést kötött a
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel.
A szerződés 4. e) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden évben az adott év
december hó 31. napjáig írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás
teljesítéséről. A Szolgáltató képviselője, Rédei József ügyvezető megküldte a központi
orvosi ügyelet munkájáról szóló beszámolót.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztés tárgyalása során kérte a beszámoló
kiegészítését. A Szolgáltató a Bizottság kérésének megfelelően elkészítette a
beszámoló kiegészítését, mely az előterjesztés mellékletében megtalálható.
A Bizottság kérte továbbá a hivatalt, hogy a jövőbeni kiegészítések elkerülése végett
dolgozza ki az ügyeleti beszámoló szempontrendszerét. A szempontrendszer a 2.
számú határozati javaslatban olvasható.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester Dr. Rédei József ügyvezető igazgatótól
megkérdezte, hogy az elmúlt évben érkezett-e állampolgári írásbeli bejelentés,
panasz, és ha igen, arra milyen intézkedés történt. Ez ugyanis nem volt olvasható a
kiegészített beszámolóban sem.
Dr. Rédei József ügyvezető válaszolva elmondta, 2016-ban szakmai, felsőbb szerv
által vizsgált panaszt nem érkezett az ügyelethez. A Gyomaendrődi ügyelethez
tartozó Dévaványán volt egy állampolgári jelzés, amit megnyugtató módon
lerendeztek.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy a beszámoló elfogadásáról szóló döntési javaslatról hozzák meg döntésüket.
Hozzászólás nem volt, a szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő
képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja Rédei József, a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.
ügyvezetőjének az orvosi ügyelet 2016. évi munkájáról készített
beszámolóját.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését,
melyben meghatározzák az ügyeleti beszámoló szempontrendszerét.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester javasolta, hogy a beszámoló
szempontrendszerei közé vegyék fel, hogy az ügyeleti feladat-ellátás során írásbeli
panasz érkezett-e és arra milyen intézkedés történt meghatározást.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy a javaslat figyelembe
vételével fogadják el a döntési javaslatot.
Hozzászólás nem volt, a szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő
képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi
ügyeleti
tevékenység
ellátásáról
szóló
beszámoló
szempontrendszerét, tartalmi elemeit az alábbiakban határozza meg:
1. Sürgősségi betegellátás jogi hátterének bemutatása kiemelve a
beszámoló időtartamában bekövetkezett esetleges jogszabályi
változásokat,
2. Az ügyeleti feladat-ellátás működési területe, működési rendje,
3. Az ügyeleti feladat-ellátás személyi feltételeinek bemutatása,
4. Az ügyeleti feladat-ellátás tárgyi feltételeinek bemutatása,
5. Az ügyeleti feladat-ellátás során felmerült kiadások, a
hozzákapcsolódó állami támogatás illetve az önkormányzati
kiegészítő finanszírozás felhasználásának bemutatása,
6. Betegforgalmi adatok bemutatása a KSH részére évente kötelezően
megküldendő jelentés tartalmi elemei alapján,
7. Az ügyeleti feladat-ellátás során érkezett-e írásbeli panasz, és arra
milyen intézkedés történt.
Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
3. számú fogorvosi körzet működtetése – előszerződés kötése dr. Békés
Annamária fogorvossal, valamint a 23/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozat
módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
283

Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Uhrin Anna jegyzőt az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, az előterjesztést már több alkalommal is tárgyalta a
testület. Az ok, ami miatt ismételten beterjesztésre került, hogy akkor a NEFI-nek a
véleményét előzetesen ki kellett kérni, ami később érkezett meg az önkormányzat
számára, és amikor a rendelet-tervezetet jóváhagyta a képviselő-testület, akkor
március 1-i hatállyal alakította ki a három fogorvosi körzetet a településen. Ahhoz,
hogy ezek a fogorvosi körzetek finanszírozottak legyenek, mindig a hónapot
megelőző hónap 5. –ig kell a finanszírozási igényt benyújtani a működtetőnek – a
Rendelő Intézetnek. Azonban az OEP jelezte, hogy nincs arra lehetőség, hogy a
márciusi hónapra is megtörténjen az előzetes finanszírozás, ezért javasolták, hogy a
rendelet hatálybalépésének időpontját április 1. napjára módosítsa a képviselőtestület. Így márciusban is biztosított a finanszírozás mindkét körzet számára. Jelenleg
a feladatot ellátó helyettesítő fogorvosok vállalják márciusban is a feladat ellátást, így
április 1-től lehet a finanszírozási igényt benyújtani már csak a 3 körzetre önmagában.
Ehhez szükséges a rendelet hatályának módosítása április 1. napjára, ami magával
vonzza a feladat-ellátási szerződésnek valamint az elő és a bérleti szerződésben
meghatározott határidőnek is a módosítását, tekintettel arra, hogy abban még
március 1-től egy körzet szerepel. Március 1-től továbbra is két körzet maradna, majd
csak április 1-től válik egy körzetté a feladat ellátás.
Toldi Balázs polgármester megköszönte az ismertetést, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosításáról kérte a
képviselők döntését. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
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eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős
országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az egészségügyi alapellátás körzetekről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati
rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdés d) pontja, a 3. § (5) bekezdése 2017. április 1. napjával lép
hatályba.”
2. § Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2017. február hó 24. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2017. február 24.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, mely Dr. Békés
Annamária fogorvossal kötendő előszerződésről szól.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
58/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AntiAging Medical
Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4225 Debrecen, Kútvölgyi u. 44.,
cégjegyzékszáma 09 09 028178, képviselő neve: Mészárosné Tóth Mária, személyesen
közreműködő: Dr. Békés Annamária fogorvos) a 2017. április 1. napjával kialakításra
kerülő 3. számú fogorvosi praxis működtetésére előszerződést köt az alábbi
tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az előszerződés
aláírására:

285

Előszerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli Toldi Balázs polgármester, (a
továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről AntiAging Medical Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4225
Debrecen, Kútvölgyi u. 44., cégjegyzékszáma 09 09 028178, képviselő neve:
Mészárosné Tóth Mária, személyesen közreműködő: Dr. Békés Annamária fogorvos) a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató - között a mai napon az alábbi
feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő Gyomaendrőd
Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I.27.)
önkormányzati rendelettel 2017. április 1. napjával kialakításra kerülő 3. számú
fogorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási
szerződés megkötése.
2. Az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az Országos
Egészségügyi Pénztárral kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő
naptól, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatti rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban. Ptk.) 6:73. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen
előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb jelen
előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 évre) szóló feladatellátási szerződést kötni a Praxis háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben az
egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja.
Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez
csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb
2017. március 31. napjáig a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a
feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés
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megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a
Ptk. 6:73. § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3)
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt
feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2017. március 31. napjáig hatályos, de az
előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselő-testület az előszerződést a
…./2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2017. ………………
AntiAnging Medical
Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Mészárosné Tóth Mária
képviselő

Dr. Békés Annamária
fogszakorvos
személyes
közreműködő

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a 3. döntési javaslatról,
melyben megkötik a feladat-ellátási szerződést a 3. számú fogorvosi praxisra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
59/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a - Gyomaendrőd
Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelettel 2017. április 1. napjával
kialakításra kerülő - 3. számú fogorvosi praxisra a praxisengedély
kiadása esetén e praxis tekintetében a fogorvosi feladatok területi
ellátási kötelezettséggel történő végzésére AntiAging Medical
Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4225 Debrecen, Kútvölgyi
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u. 44., cégjegyzékszáma 09 09 028178, képviselő neve: Mészárosné
Tóth Mária, személyesen közreműködő: Dr. Békés Annamária
fogorvos) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben
módosítják a fogorvosi rendelő bérletére kötött bérleti szerződést.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
60/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2017. (I.26.) Gye. Kt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja. A Képviselő-testület 2017. február 1-jei
visszaható hatállyal jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény által, az 5500
Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelő bérleti
szerződését a következő tartalommal:
„BÉRLETI SZERZŐDÉS"
amely létrejött egyrészről AntiAging Medical Egészségügyi és Szolgáltató
Kft. (székhely: 4225 Debrecen, Kútvölgyi utca 44., adószám: 25749094-1-09, képviseli:
Mészárosné Tóth Mária), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről a Városi Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök
útja 57.), mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) – a továbbiakban Bérbeadó és Bérlő
együttesen: Felek, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124.,
képviseli:
Toldi
Balázs
polgármester),
mint
Önkormányzat
(a
továbbiakban: Önkormányzat)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Jelen szerződés alapján Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi 5500
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 30. szám alatti ingatlan 24,99 m2területnagyságú
fogorvosi rendelőjét (a továbbiakban: helyiség), valamint az ahhoz kapcsolódó
kiszolgáló helyiségeket, és a fogorvosi alapellátás biztosítását szolgáló eszközöket (1.
melléklet: eszközlista) fogászati alapellátás biztosítása céljából.
2. Az Önkormányzat a folyamatos fogorvosi ellátás biztosítása érdekében utasította a
Városi Egészségügyi Intézményt, hogy 2016. augusztus 1. napjától a 3. és 4. számú
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fogorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa. A feladat-ellátás mind a két
esetben az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 30. szám alatti ingatlan 24,99
m2 területnagyságú fogorvosi rendelőben történik. A körzetek betöltetlen körzetek, a
fogorvosi alapellátás helyettesítéssel van biztosítva. A Városi Egészségügyi Intézmény
a betöltetlen fogorvosi körzet ellátására - területi ellátási kötelezettséggel - a
helyettesítő orvosokkal külön megbízási szerződést köt.
3. Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiségben kizárólag a 3. és 4. fogorvosi körzet
fogorvosi alapellátását biztosítja. Bérlő a szerződés tárgyát képező fogorvosi rendelőt
és az 1. mellékletben meghatározott eszközöket jelen bérleti szerződésben foglaltak
alapján használhatja. A kiszolgáló helyiségek a Bérbeadóval közös használatban
maradnak.
4. Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiséget – a körzet a 3. fogorvosi körzetben heti
14 órában használhatja az alábbiak szerint:
Hétfő:
7.00 - 11.00
Kedd:
15.00 - 17.00
Szerda:
7.00 - 11.00
Csütörtök:
------Péntek:
7.00 - 11.00
5. Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiséget a 4. fogorvosi körzetben heti 14,5
órában használhatja az alábbiak szerint:
Hétfő:
14.00 - 20.00
Kedd:
-----Szerda:
14.00 - 16.30
Csütörtök:
------Péntek:
13.00 - 19.00
6. Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt a helyiséget
megtekintette, annak állapotával a szerződés aláírásakor tisztában van.
7. Bérbeadó jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező
bérleményt jogosult bérbe adni. A Bérlő a bérelt helyiséget albérletbe nem adhatja,
azon átalakítást nem végezhet. Bérlő bármilyen átalakítást, felújítást kizárólag a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Ennek megsértése esetén Bérlő
köteles saját költségén az eredeti állapotot helyreállítani, illetve köteles viselni az ezen
feltétel megszegése folytán felmerült valamennyi kárt. Bérlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben a Bérbeadó írásbeli engedélye mellett bármilyen átalakítást, felújítást
végez, annak költségét a Bérlő köteles megfizetni, annak megtérítését semmilyen
jogcímen nem követelheti a Bérbeadótól, sem jelen szerződéses jogviszony fennállása
alatt, sem annak megszűnésekor.
8. Bérlő a helyiséget 2017. február 01. napjától 2017. március 31. napjáig (de
legkésőbb a praxis betöltéséig) tartó határozott időtartamra veszi bérbe.
9. Bérlő a bérlemény után Bérbeadónak bérleti díjat köteles fizetni. A helyiség havi
bérleti díja 350.000,- (azaz háromszázötvenezer Forint).
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Bérbeadó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: Áfa törvény) 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján a szerződés tárgyát
képező helyiség (ingatlanrész) bérbeadása vonatkozásában nem tartozik az Áfa kör
tárgyi hatálya alá, vagyis mentes az adófizetési kötelezettség alól. Bérbeadó
nyilatkozik arról, hogy az Áfa törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított
választási jogával nem élt.
10. A bérleti díj magába foglalja a helyiség használatával kapcsolatban felmerült
közüzemi díjakat, az internet és a telefon költségeket, az 1. mellékletben
meghatározott eszközök bérleti díját, valamint a helyiség takarításával kapcsolatban
felmerült költségeket is.
11. Bérbeadó a bérleti díj összegéről a tárgyhó 10. napjáig számlát állít ki. Bérlő
köteles a leszámlázott díjat a számla kézhezvételét követő 15 napon belül a Bérbeadó
bankszámlájára átutalni.
12. Bérlő főkötelezettsége a bérelt helyiség átvétele és a használat fejében a bérleti
díj megfizetése.
13. Bérbeadó szavatolja, hogy a bérelt helyiség a bérlet teljes időtartama alatt
szerződésszerű használatra alkalmas, valamint azt is, hogy harmadik személynek nincs
olyan joga a helyiségen, amely a Bérlőt a használatban akadályozná. Nem áll fenn
azonban szavatossági felelőssége azokért a hibákért, amelyeket a Bérlő rendeltetésvagy szerződésellenes magatartása okozott.
14. A Bérlő a helyiséget rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja.
Bérlő vállalja, hogy a használattal, illetve tevékenységével a Bérbeadó működését nem
zavarja. Bérbeadó nem felel az olyan kárért, amely valamely közműszolgáltatás
zavarából származik.
15. Bérlő saját költségén köteles gondoskodni a helyiség állagmegóvásáról. Bérlő
felelős minden kárért, amely a rendeltetésellenes használatból, illetve jelen szerződés
megszegéséből keletkezik.
16. Amennyiben Bérlő jelen szerződésben vállalt valamely kötelezettségét megszegi,
úgy Bérbeadó a szerződésszegés tényének tudomására jutásától számított nyolc
napon belül írásban felszólítja Bérlőt a szerződésszerű használatra. Amennyiben Bérlő
az írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított öt napon belül nem
állítja helyre a szerződésszerű állapotot, úgy Bérbeadó írásban azonnali hatállyal
jogosult felmondani a jelen szerződést. Bérbeadó ebben az esetben követelheti, hogy
Bérlő az eredeti állapotot saját költségén állítsa helyre és adja birtokba részére a
helyiséget.
17. Bérlő köteles betartani az egész ingatlanra vonatkozó tűz- és balesetvédelmi,
valamint egyéb szakmai előírásokat.
18. Jelen szerződés kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével módosítható.
19. Jelen szerződést Felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Felek a
megállapodást rendes felmondással 30 napos felmondási idő mellett felmondhatják.
20. A bérlet megszűnése után a Bérlő a helyiséget elhagyja és azt köteles a
Bérbeadónak olyan állapotban visszaadni, ami a használat időtartama alatti
természetes elhasználódásnak megfelel.
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21. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak
maradéktalan
megvalósítása
érdekében
szükség
szerint
folyamatosan
együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a
jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény,
adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
22. Egyéb, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a jelen szerződésre vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
23. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban
felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek alávetik magukat hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának.
24. Felek a jelen szerződést – az alulírott helyen és időpontban - elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés 2 (kettő) oldalból áll és 6 (hat), egymással szó szerint megegyező
eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 (kettő) példány a Bérbeadót, 2
(kettő) példány a Bérlőt, 2 (kettő) példány az Önkormányzatot illeti meg.
Gyomaendrőd, 2017. február ….
Bérbeadó

Bérlő
Önkormányzat

Toldi Balázs polgármester végezetül az 5. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
61/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2017.
(I.26.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 350.000,- Ft/hó
költségvetési forrást biztosít 2017. február 1. napjától 2017. március
31. napjáig a 3. és 4. számú fogorvosi körzet zökkenőmentes
feladatellátásának biztosítása céljából, melyet támogatásként a Városi
Egészségügyi Intézmény költségvetésébe épít be.
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A támogatás mértéke az intézménynél – fogorvosi ellátással
kapcsolatban –realizálódott bevételek és felmerült kiadások
különbsége.
Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolója a 2016.
évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a város közigazgatási területén
három tanyagondnoki körzet működik. A harmadik körzetben feladat-ellátási
szerződés alapján a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti
Társaság biztosítja a szolgáltatást.
A szerződés 10. pontja kötelezi arra a szolgáltatót, hogy a tárgyévet megelőző évben
végzett tevékenységéről minden év januárjában készítsen beszámolót.
A szolgáltató határidőre megküldte beszámolóját, melyet a bizottság megtárgyalt és
javasolja a képviselő-testületnek annak elfogadását.
Poharelec László képviselő megköszönte a szolgáltató munkáját, ami példa értékű.
Folyamatosan dolgoznak, teszik a dolgukat, fejlődnek és teszik ezt, úgy hogy nem
kérnek önkormányzati támogatást, hanem megoldják az állami finanszírozásból.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
62/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI.
1123-2/2010. számú szerződés 10. pontja alapján elfogadja a
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT.
beszámolóját a 2016. évben végzett tanyagondnoki feladatellátásáról.
Határidő: azonnal
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8.Napirendi pont
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság fejlesztési
elképzelései
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Tűzoltóság által jelenleg használt Fő út 2.
szám alatti ingatlan felújításra szorul és a jelenlegi laktanya nem alkalmas bővítésre, új
tűzoltó szerek elhelyezésére. A bővítésre hely hiány miatt, valamint a magasabb
szintű jogszabályok által előírt szabványok miatt nincs lehetőség. Ezért Gyomaendrőd
Város Tűzoltó Egyesületének Elnöke és a Tűzoltóság Parancsnoka azzal a kéréssel
fordult a Képviselő-testület felé, hogy a testület támogassa azt az elképzelést, hogy
Gyomaendrődön új védelmi bázis - tűzoltó laktanya – létesülhessen.
Az önkormányzati tűzoltóság működési területe jelenleg Gyomaendrőd, Csárdaszállás
és Hunya településekre terjed ki. Valánszki Róbert Dévaványa Város polgármesterével,
és Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármesterével folytatott előzetes egyeztetések
alapján lehetőség volna arra, hogy ezen két település is az önkormányzati tűzoltóság
tagjává váljon. Dévaványa csatlakozási szándékáról szóló nyilatkozat az előterjesztés
mellékletét képezi. Ebben az esetben az önkormányzati tűzoltóság működési területe
a teljes Gyomaendrődi Járás területét lefedné, amely egyben erősítheti Gyomaendrőd
Járási székhely pozícióját.
Ahhoz, hogy új védelmi bázis létesülhessen a településen a városnak célszerű új
helyszínt biztosítania erre a célra megfelelő közművek kiépítése mellett. Feltehetően a
védelmi bázis létesítése állami esetlegesen európai uniós forrásból megvalósulhat, az
ehhez szükséges egyeztető tárgyalások folyamatban vannak.
Az önkormányzati tűzoltóság felett szakmai felügyeletet gyakorló Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatja az elképzelést.
A Képviselő-testületnek most arról kellene állást foglalnia, hogy célszerűnek látja-e az
önkormányzati tűzoltóság működési területének bővítését, a tűzvédelmi feladatok
ellátásának járási szintű biztosítását, új védelmi bázis létesítését.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Betkó József bizottsági tag megkérdezte, hol képzelik el az új védelmi bázis helyét.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, az előzetes egyeztetés alapján a két
település közötti területen, de a szakma fogja pontosan meghatározni, mert a
szakmai követelményeknek meg kell felelni.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
63/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja, hogy a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság fejlesztése érdekében Gyomaendrődön új
védelmi bázis létesüljön. A Képviselő-testület a védelmi bázis
létesítéséhez szükséges önerő biztosítását (helyszín, közművek
kiépítése, projekt megalapozó tanulmány, tervezési költségek) a
szükséges költségvetés ismeretében megtárgyalja és dönt annak
vállalásáról.
A Képviselő-testület felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a
védelmi bázis létesítéséhez szükséges tárgyalásokat, egyeztetéseket
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesületével, mint a fejlesztés szakmai
koordinátorával, az Önkormányzati Tűzoltóság tagtelepüléseivel, a
Dévaványa Város és Ecsegfalva Község Önkormányzataival, valamint
az önkormányzati tűzoltóság felett szakmai felügyeletet gyakorló
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal folytassa le és a
védelmi bázis megvalósításának szakmai és pénzügyi feltételeit
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
Beszámoló a Szent Antal Népház 2016. évben végzett tevékenységéről, valamint
a 2017. és munkaterv beterjesztése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dr. Szonda István
intézményvezető a képviselő-testület által meghatározott szempontrendszernek
megfelelően elkészítette a Szent Antal Népház 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, valamint az intézmény 2017. évi munkatervét, mely az előterjesztés
mellékletében olvasható.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta a beszámolót és a munkatervet és javasolja a
képviselő-testületnek azok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester
kiegészítést tenni.

megkérdezte
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Hozzászólás, kiegészítés nem volt, így felkérte a képviselőket, hogy elsőként a
beszámoló elfogadásáról döntsenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
64/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja dr. Szonda István intézményvezető beszámolóját, a Szent
Antal Népház 2016. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a népház 2017. évi munkatervének
jóváhagyására kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
65/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Szent Antal Népház 2017. évre szóló munkatervét.
Határidő: azonnal
10.Napirendi pont
Beszámoló a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évben végzett
tevékenységéről, valamint a 2017. évi munkaterv beterjesztése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Weigertné Gubucz Edit, az
intézmény vezetője a képviselő-testület által meghatározott szempontrendszer
szerint elkészítette a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évi tevékenységéről szóló
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beszámolót, valamint az intézmény 2017. évi munkatervét, mely az előterjesztés
mellékletében olvasható.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a beszámoló és a munkaterv elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőtestületet a döntések meghozatalára.
Elsőként a beszámoló elfogadásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
66/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja Weigertné Gubucz Edit intézményvezető beszámolóját, a
Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a munkaterv jóváhagyását kérte a
képviselő-testülettől.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
67/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évre szóló
munkatervét.
Határidő: azonnal
11.Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása, beszámoló 2016. évi működéséről, a 2017. évi munkaterv
beterjesztése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetője –
Dinyáné Bánfi Ibolya - eleget tett beszámolási kötelezettségének. Elkészítette a
könyvtár 2016. évi szakmai beszámolóját a meghatározott szempontrendszernek
megfelelően, továbbá összeállította az intézmény 2017-es évre szóló munkatervét. Az
említett dokumentumok teljes anyaga az előterjesztés mellékletében olvasható.
A Határ Győző Városi Könyvtár munkaértekezletén készült jegyzőkönyv szintén az
előterjesztés mellékletét képezi.
Az intézmény vezetője fentiek mellett az alapító okirat változása miatt elkészítette
az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, melyet jóváhagyásra szintén
benyújtott.
Poharelec László képviselő mindhárom intézményvezetőnek megköszönte a végzett
munkát. Az idei évre kívánt jó munkát, erőt és kitartást az előttük álló nem kis
feladatok elvégzéséhez.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök felkérte Polgármester urat, hogy
tájékoztassa a lakosságot arról, hogy mikor várható az új könyvtárak megnyitása.
Toldi Balázs polgármester elmondta, az intézményvezetővel történt egyeztetésen a
május 1-ét tűzték ki célul. A mai napon újabb egyeztetést tartottak egy EFOP-os
pályázatról, melynek keretében olyan fejlesztésekre tudnának pályázni, melyek
kapcsolódnak az új könyvtár kialakításához. Mivel a pályázat kiírása úgy szól, hogy a
pályázat benyújtása után saját felelősségre, saját költségből elkezdhető a pályázat
megvalósítása.
Amennyiben pedig nyer a pályázat a megkezdett beruházások elszámolhatóak
lesznek, ezért elképzelhető, hogy a nyitás későbbi időpontra tolódna. Nem május 1. ,
hanem június 1. Ennyit tudnának csúsztatni annak érdekében, hogy nyertes pályázat
esetén ne kerüljön az önkormányzatnak annyi önerőbe, amit erre megszavaztak a
költségvetésben.
Összességében a remények szerint a nyarat már az új helyen kezdheti a könyvtár
mind a gyomai, mind pedig az endrődi városrészen.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként az SZMSZ jóváhagyásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
68/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Határ
Győző Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint:
1.
Általános rendelkezések, adatok
A Határ Győző Városi Könyvtár (továbbiakban HGYVK) Szervezeti és Működési
Szabályzata továbbiakban (SZMSZ) az 1997. évi CXL tv. u.n. „Könyvtári Törvény”
alapján készült, figyelembe véve a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletet (Ávr),
valamint az 1991. évi XX. tv. és módosításait.
1. 1. A működésre vonatkozó törvények, jogszabályok
 A könyvtárra, mint intézményre vonatkozó törvények, jogszabályok:
 2008. évi CV törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
 Magyarország Alaptörvénye, 2010. április 25. (2012. január 1. hatálybalépés)
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §.
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (személyes adatok védelme, kezelésük)
 3/2013. (II.14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári,
közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes
szabályairól
 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári,
közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes
szabályairól
 Könyvtári közfeladatot meghatározó egyéb jogszabályok
 1992. évi LXVI. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 Fizetési meghagyásos eljárás 2009. évi L. tv. (polgári perrendtartás)
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
Foglalkoztatási szabályok
 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról.
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról
 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
 Szerzői jogi szabályok
 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló törvény 38. § (5)
bekezdéséről
 Könyvtári jogszabályok
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3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről
12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári
Minőségi Díj adományozásáról
120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes
kedvezményekről
9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás szabályairól
2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról a
(1997. évi CXL. törvény módosítása)
73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
2004. évi CXXVII. a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

1. 2. Az SZMSZ célja
A HGYVK SZMSZ-ének célja, hogy
rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,
a vezető és alkalmazottak feladatait, jogkörét,
az intézmény működésének szabályait.
egységben kezelje az intézmény törvényes működését meghatározó, a
hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumokat.
1. 3. Az SZMSZ hatálya
A HGYVK SZMSZ-ének hatálya kiterjed az:
az intézmény vezetőjére
az intézmény dolgozóira
az intézményben működő testületekre, szervezetekre, közösségekre
az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre
1. 4. Az intézmény adatai
Neve:
HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁR
Rövidített neve:
HGYVK
Székhely címe:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
Posta és számlázási címe:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
Elérhetőségei még:
Telefonszám: 66/521-655
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
www.hgyvk.hu
Törzskönyvi azonosító:
634409
Gazdálkodási jogkör:
részben önállóan gazdálkodó szerv
Alaptevékenységi szakágazat: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
KSH statisztikai számjel:
16654237-9101-322-04
299

Adószám:
Számlaszám

16654237-2-04
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200125-11063788

Felügyeleti szerv:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
Fenntartó:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
Irányító:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
Szakmai felügyeleti szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési és Közgyűjteményi Főosztály
Tevékenysége:
Közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi tv. 55 § -ban foglaltak alapján, az intézmény a
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése,
védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Alaptevékenység: Könyvtári tevékenység
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése,
védelme mellett nyilvános, városi könyvtári szolgáltatásokat nyújt. . Közkönyvtári
tevékenységet végez. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb
programokat szervez. Alkalmi könyvkiadó tevékenységet folytat.
Vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Kormányzati funkció szerinti besorolás
kormányzati funkció szám kormányzati funkció megnevezése
1 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
3 082044
Könyvtári szolgáltatások
4 083020
Könyvkiadás
A feladatok, tevékenységek ellátásnak bevételi forrásai.
fenntartó által nyújtott támogatás
saját működési bevétel
átvett pénzeszköz (adomány, pályázati bevétel)
pénzmaradvány
egyéb támogatási formák (ajándékozás, szponzori támogatás)
Működési területe:
Alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési szerv,
működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.
Az intézmény gazdálkodási jogköre
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Részben önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő
pénzügyi feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a
képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján.
A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges
Gyomaendrőd, Selyem út 124 szám Hrsz.: 3454 ingatlant (megosztva az
Önkormányzati Hivatallal) a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a csoportos
leltárkönyvben nyilvántartott dokumentumállomány, a tárgyi eszközök csoportjában
nyilvántartott berendezések, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a
rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
A kötelezettségvállalás rendje, hivatalos aláírás
Kötelezettségvállalás esetén: az intézmény körbélyegzője, az intézményvezető és a
Gyomaendrődi Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetőjének együttes aláírása
szükséges.
Minden más esetben: az intézmény körbélyegzője, és az intézményvezető aláírása
érvényes.
Készpénzfizetési számla kiállítása, nyugta kiállatása esetén, postai és egyéb
szállítólevek, munkalapok aláírására jogosult az olvasószolgálatot ellátó könyvtáros.
Az intézmény bélyegzői
(I.sz. melléklet)
A vezető jogállása
Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el megbízását, amely legfeljebb öt évre
szól. Vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (pályáztatás, kinevezés, fegyelmi
eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat
Gyomaendrőd Város Polgármester gyakorolja.
A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
Foglalkoztatottak
jogviszonya
alapvetően
közalkalmazott,
melyekre
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
1. 5. Alapdokumentumok
Alapító okirat
Az intézményt Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapította 1997. október 1-én.
Egységes szerkezetbe foglalt hatályos Alapító okirat száma: VI.1016-10/2016.
Jóváhagyta 580/2016 (XI.24. Gyekt.hat.).
Szervezeti és Működési Szabályzat
Minőségirányítási kézikönyv
Stratégiai terv
Éves munkatervek
Éves beszámolók
Éves statisztika
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2.
Az intézmény szervezete
2. 1. Organogram

2. 2. A könyvtár felépítése, szervezete
A vezetés, irányítás feladatait az intézményvezető látja el, a dolgozókat közvetlenül
irányítja. Helyettesítését az általa megbízott könyvtáros látja el. A szakmai
munkakörben foglalkoztatottak mellérendelt viszonyban állnak egymással. A
technikai személyzet munkájának irányítása az intézményvezető feladata.
Az egyéb tevékenységet, munkát végzők irányítása az intézményvezető, vagy a
megbízott könyvtáros feladata.
2. 3. A munkaviszony létesítése
Az intézményben a közalkalmazotti jogviszony létesítésére a többször módosított
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az ahhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek az
irányadók. Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor határozatlan idejű
kinevezéssel, vagy munkaszerződésben határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen
munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. Az
intézmény dolgozói létszámát a Képviselő-testület évente határozza meg a
költségvetési rendeletben.
2. 4. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek
A munkavégzés az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az érvényben lévő
szabályok és a munkaköri leírás szerint, a munkahelyi vezető utasításainak, valamint a
szakmai elvárásoknak megfelelően történik.
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A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani.
2. 5. Hivatali titok és megtartása
Amennyiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem
adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek,
és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. A dolgozó nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más
személyre hátrányos következményekkel járhat
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:
az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők adatbázisban, vagy bármely
formában rögzített személyes adatai,
összefoglaló jelentések,
fejlesztési és beruházási programok
távlati fejlesztési koncepciók
az intézmény dolgozóinak személyügyi és jövedelmi adatai
minden egyéb, nem a nyilvánosságra szánt információ, adat,
amit az intézményvezető előzetesen titoknak minősít.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény vala-mennyi
dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg
annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. A hivatali megtartására
az intézmény dolgozói nyilatkozat írnak alá.
2. 6. Kártérítési kötelezettség
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni, fegyelmi
vétségnek minősül. A munkavállaló teljes kártérítési felelősséggel felel azokért az
átvett eszközökért, dolgokért, amelyeket állandó őrizetében tart, kizárólagosan kezel,
vagy használ, s amelyeket jegyzék, vagy elismervény alapján vett át. Az intézmény
dolgozói felelősek a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű
használatáért, gépek, eszközök, dokumentumok megóvásáért. A dolgozó
gondatlanságából okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos
károkozásért teljes anyagi felelősséggel tartozik, fegyelmi vétségnek minősül. A
használók kártérítési kötelezettségét a használati szabályzat tartalmazza. A dolgozók
felelősek a használók által használt tárgyak, kölcsönzött dokumentumok
rendeltetésszerű használatának betartatásáért
A beszedett díjakat kezelő könyvtárosok felelősséggel tartoznak az általuk kezelt pénz
elszámolásáért. A könyvtár munkatársait felelősség terheli a könyvtári
dokumentumok tekintetében. Leltárhiány megállapításánál a 3/1975. (VIII.17) KM-PM
együttes rendelet az irányadó.
2. 7. Intézményi óvó és védő eljárások
Az intézmény minden dolgozójának alapvető joga és feladata az egészség és
testi épség megőrzéséhez szükséges ismeretek megszerzése, betartása.
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Baleset, vagy annak veszélye esetén a szükséges intézkedések megtétele. Minden
dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatot, a baleset,
vagy tűz esetére előírt utasításokat, menekülési útvonalat.
2. 8. A vezetés belső fórumai
Munkaértekezlet: évente legalább két alkalommal. Az intézményvezető hívja össze,
részt vesz rajta a könyvtár minden dolgozója. Értékelésre kerül a megelőző időszak,
kijelölésre a következő feladatok. Az intézmény gazdálkodásával, működésével
kapcsolatos éves beszámolót, valamint az éves terveket munkaértekezleten kell
megismerni. A dolgozóknak véleményezési és javaslattételi joga van, amelyet
jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Munkaértekezlet összehívását kezdeményezheti a
könyvtár bármely dolgozója.
A dolgozói munkaértekezleten kell elfogadni:
az SZMSZ-t
a stratégiai tervet
az éves munkatervet
a továbbképzési tervet
Az intézményvezető a munkaértekezleten:
beszámol az eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
értékeli a programok, munkatervek teljesítését,
értékeli a dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,
ismerteti a következő időszak feladatait
ismerteti a munkaterveket
meghallgatja és válaszol a dolgozók szakmai kérdésekben, valamint élet- és
munkakörülményeiket érintő kérdésekben kifejtett véleményére, észrevételeikre.
Szakmai megbeszélések: az intézményvezetője hívja össze, egy-egy szakmai téma,
aktuális, vagy rendkívüli feladat megbeszélésére. Sor kerül a feladatok, határidők,
felelősök kijelölésére. Szakmai megbeszélésekről emlékeztető készül. Összehívását
kezdeményezheti bármely dolgozó.
Minőségirányítási Tanács: összehívást kezdeményezheti az intézményvezető, illetve az
ezzel megbízott dolgozó. Az elhangzottakról emlékeztető készül. Témája lehet
minden, a minőségirányítás bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos téma, vagy
képzés.
Belső képzés: összehívását kezdeményezheti az intézményvezető, illetve bármely
dolgozó. Az elhangzottakról emlékeztető készül. Témája lehet szakmai napokon,
továbbképzésen szerzett ismeretek átadása, könyvtári munkafolyamatok, programok
egyeztetése.
2. 9. Dolgozói érdekképviseleti szervezetek
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. Az intézményben választott közalkalmazotti képviselő van. Az
érdekképviselet lehetséges fórumai:
- munkaértekezlet
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- szakmai megbeszélés
- minőségirányítási tanács
- dolgozói értekezlet, amelyet a közalkalmazotti képviselő hívhat össze:
az intézményvezetői pályázatoknál véleményt nyilváníthat
az intézményt érintő valamennyi kérdésben véleményt nyilváníthat.
3.
Az intézmény célkitűzései, feladatai, tevékenységei
3. 1. Jövőkép
A város könnyen megközelíthető pontján akadálymentesített, a szolgáltatásoknak
megfelelően kialakított könyvtárban nyújtjuk szolgáltatásainkat.. Fizikai közelségben
partnerintézményeinkkel, látogatóink kényelmét, és igényeit előtérbe helyezve
végezzük munkánkat a minőségi követelmények szellemében, a használói
szuverenitás figyelembe vételével.
Meghatározó, vezető szerepet töltünk be az információs és kulturális intézmények
között. A civilszervezetek működésének nemcsak közösségi terét biztosítjuk, hanem
részt veszünk tevékenységük koordinálásában is.
Hagyományos könyvtári funkcióinkkal, a település történelmi, kulturális, és természeti
értékeiről
készült
dokumentumok
megőrzésével,
digitalizálásával
és
közrebocsátásával erősítjük szerepünket a város életétben. Minőségi alapokon
szervezzük szolgáltatásainkat, amelyekkel virtuálisan is látogatóink rendelkezésére
állunk.
Korszerű, folyamatosan gondozott és több szempontúan feltárt a gyűjteményünk.
Integráltan, korlátozástól mentesen közvetítjük a hagyományos és digitális formában
megjelenő információkat, a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásokat.
Könyvtárosaink sokoldalúak, képzettek, elfogadóak és toleránsak.
3. 2. Küldetésnyilatkozat
A Határ Győző Városi Könyvtár küldetése, hogy integráltan közvetítse a
hagyományos, az elektronikus és digitalizált formában megjelenő információkat.
Legelső elérési pontként kapcsolja össze a város lakosságát a hazai könyvtári
rendszerrel, a fellelhető információkkal.
Egyenlő esélyek nyújtásával biztosítsa a nyilvános és szabad információszerzést, a
dokumentumokhoz való jutást. Tevékenységével támogassa az oktatást, az
ismeretszerzés bármely formáját és az egész életen át tartó tanulást. Közösségi
térként alkossa szerves részét, formálja és támogassa a város kulturális életét.
Elkötelezetten segítse az olvasás népszerűsítését, és az olvasástanulást- tanítást, a
szövegértő olvasásfejlesztését.
Minőségi alapokon szervezett szolgáltatásai folyamatos fejlesztésével növelje a
használók elégedettségét. Gyűjteménye tudatos gyarapításával, korszerű
szolgáltatásokkal, programokkal minőségi színvonalon szolgálja a használók igényeit.
Építse és ápolja partnerkapcsolatait.
Segítse a helytörténeti jelentőségű kulturális és néprajzi hagyományok, természeti
értékek, gazdasági és társadalmi folyamatok kutatását, megismerését, közzétételét.
3. 3. Az intézmény célkitűzései
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minőségirányítás bevezetése a magas színvonalú munkavégzés, a szolgáltatóképesség érdekében
a használók szükségleteinek középpontba állítása, ennek érdekében minden
olyan információ közvetítése, amely nyilvános, és a könyvtárhasználók érdekeit
szolgálja
a használók igényeit rendszeres igénymérésekkel történő mérése, a
szolgáltatások folyamatos alakítása, javítása, minőségi színvonalon nyújtása
gyors, pontos, gazdaságos, hatékony munkavégzés
a könyvtár gyűjteménye biztosítson minél kedvezőbb lehetőséget használói
számára a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, az élethosszig
tartó tanulás folyamatában való részvételhez, az önművelődéshez, a szabadidő
kulturált, hasznos eltöltéséhez
gyűjteménye rendszeres igénymérésekkel alkalmazkodjon a használói
igényekhez
a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvények, kulturális programok
szervezése
hátrányokat szenvedő használók esélyegyenlőségének növelése
az olvasás megszerettetése, az értő olvasás támogatása
saját adatbázisok kialakítása
a könyvtári PR és marketing tevékenység szervezése, működtetése
a város gazdasági törekvéseinek támogatása, a helyi turizmus fejlesztésének
segítése információszolgáltatással, különös figyelemmel a helyi és helytörténeti
információkra
gyűjteménye és szolgáltatásai segítsék elő, Gyomaendrőd város természeti,
gazdasági, néprajzi, történelmi hagyományainak és jelenének széles körű
megismerését
közhasznú, közcélú, közérdekű információk naprakész szolgáltatása
széles körű együttműködés megvalósítása
3. 4. Törvényi, könyvtári alapfeladatok
a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában
segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét
kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez
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tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az
életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez
a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve
szervezi
kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek
használatánál biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelmét
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
közhasznú információs szolgáltatást nyújt
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
3. 5. A fenntartó által meghatározott kiegészítő feladatok
Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztése
Aranka Babamúzeum gyűjteménykezelés
könyvkiadás
3. 6. A könyvtár további feladatai
közösségi színteret biztosítása a lakosság rendszeres, vagy alkalmi
közművelődési tevékenységeinek, önszerveződő közösséginek
közösségi foglalkozások (könyv, könyvtár, irodalom és olvasásnépszerűsítő
programok, rendezvények, foglalkozások és játékok) szervezése
helyi, közéleti és egyéb közhasznú információ gyűjtése és közreadása,
közvetítése
web alapú szolgáltatások kialakítása és működtetése
interaktív portál működtetése a magasabb színvonalú szolgáltatás eléréshez
napi kapcsolattartás oktatási intézményekkel, az oktatást és a
könyvtárhasználatot népszerűsítő akciókban való részvétel segítése és támogatása,
ennek érdekében helyi rendezvények és akciók szervezése.
az olvasáskultúra támogatását célzó országos rendezvényekben való aktív
részvétel, kiegészítve helyi rendezvényekkel
kapcsolattartás felnőtt képzőintézményekkel, munkanélküliekkel foglalkozó
társadalmi és állami szervekkel élethosszig tartó tanulás támogatása érdekében
az állampolgárok elektronikus ügyintézésének segítése, támogatása
multikulturalizmus, a kulturális sokszínűség támogatása, az etnikai kultúra
terjesztése
helytörténeti dokumentumok feldolgozása, közzététele
könyvtári honlapok működtetése, tartalomkészítés, közzététel
számítógép és internet használat biztosítása, a használathoz segítségnyújtás
Gyomaendrődi Hírmondó anyaggyűjtés, cikkek készítése, lapszerkesztés,
kapcsolattartás a partnerekkel
sajtónyilvánosság: kapcsolattartás, adatszolgáltatás, cikkek készítése
nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés
rendezvények szervezése, rendezése
a városi kulturális koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása
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együttműködés az önkormányzat rendezvény naptárában szereplő programok
megvalósításában
3. 7. Az intézményvezető feladati és felelőssége, hatásköre
az intézményvezető feladata a rendeltetésszerű működés biztosítása az
Alapító Okiratban meghatározott feladatokat ellátása érdekében
az alap és kiegészítő feladatok ellátásának szervezése, irányítása, működtetése,
ellenőrzése
szakmai munka kialakítása, nyomon követése, ellenőrzése
a szakmai munka irányítása, a tevékenységek összehangolása, a belső
tájékoztatás kialakítása és működtetése
éves költségvetés tervezése, egyeztetése,
gondoskodik az intézmény megfelelő menedzseléséről, a humánerőforrás, a
minőségirányítás és projektek terén
a tulajdon védelméhez szükséges feltételek kialakítása
a működéshez szükséges tervek (pénzügyi, gazdasági, szakmai, képzési, stb.)
időbeni kidolgozása, végrehajtáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek
meghatározása
beszámolók, statisztikai adatok összeállítása
kulturális tevékenységek koordinálása
kezdeményezője a társintézmények közötti együttműködés kialakításának
meghatározza a feladatok ellátásához, az intézmény rendeltetésszerű
használatához anyagi és humánerőforrás feltételeit, azok hatékony használatát,
gyarapítását
rendszeresen elemzi és összegzi az intézmény működését
rendszeresen ellenőrzi a könyvtári munkatervek végrehajtását, a
munkafegyelem és a munkaidő, munkabiztonság megtartását
értékeli a dolgozók munkavégzését
összeállítja a könyvtár szabadságolási ütemtervét, figyelemmel kíséri a
szabadságok kiadását, ellenőrzi a nyilvántartások pontos vezetését
egyszemélyi felelősséggel képviseli az intézményt az állami, társadalmi,
gazdasági és civil szervezetek előtt. Képviseleti jogát esetenként, meghatározott
ügyekben átruházhatja.
részt vesz az intézmény minőségirányítási feladataiban, szervezi, ellenőrzi,
szükség esetén dönt a vitás kérdésekben
felelős a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért, a munkáltatói jogok jogszerű
gyakorlásáért
felelős a költségvetési keret betartásáért
felelős a gyűjteményszervezésért
felelős az intézmény kapcsolatainak, partneri rendszerének működésért
felelős az intézmény honlapjain megjelenő tartalmakért
felelős a Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztési feladatainak ellátásáért
felelős a könyvkiadási tevékenység ellátásában
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döntési joggal bír az intézmény költségvetését terhelő megrendelések és
beruházások, pályázatok terén
döntési joggal bír jelentős fejlesztések, azok pénzügyi forrására vonatkozó
javaslatok, önkormányzati beszámolók előterjesztések megtételére, előkészítésére
döntési joggal bír munkaerő foglalkozatásra, átcsoportosításra,
létszámváltozásra vonatkozó előterjesztések előkészítésében
döntési joggal bír a könyvtárfejlesztési koncepcióban, a könyvtár
stratégiájának kialakításában
jogosult a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
kezdeményezésére
jogosult a könyvtári ügyekben vezetői utasítás kiadására
jogosult a város kulturális életét meghatározó, befolyásoló döntések
előkészítésében, végrehajtásában részt venni
az intézményvezető az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról,
adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója felé.
3. 8. Könyvtáros munkafeladatok
A vezetéssel, ügyvitellel összefüggő feladatok
éves munkaterv, beszámoló készítése
tájékoztató készítése könyvtárhasználati szokásokról
jelentések készítése a könyvtár működésében bekövetkezett változásokról,
könyvtári szükségletekről
a könyvtári statisztikai adatok gyűjtése, összesítése
állományelemzés a gyűjtemény, és az olvasószolgálat témakörében
javaslat a költségvetés tervezéséhez
javaslat a könyvtár működési feltételeinek javítására
javaslat a tartalmi munka, fejlesztési tervek esetében
könyvtári iratok kezelése
szükség esetén a könyvtár képviselete
szakmai értekezleteken való részvétel, továbbképzéseken való részvétel
szakmai ismeretek önképzés útján történő gyarapítása.
Állományalakítás, feltárás, állományvédelem
végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását
a megrendelésekről, a beszerzési összegek felhasználásáról nyilvántartást
vezet
kapcsolattartás a szerződött partnerekkel, rendelések, reklamációk intézése
rendszeresen figyeli a megjelenő új műveket, javaslatot tesz beszerzésre,
figyelemmel kíséri az akciós vásárlási lehetőségeket.
végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és
összesített nyilvántartást, gondoskodik a feldolgozásról
felelős
az
állomány
nyilvántartások
vezetésért,
ellenőrzéséért,
állománystatisztikák, állománymérlegek készítésért
ismernie kell a felhasználók igényeit, biztosítania kell a különböző
forráseszközök megfelelő választékát az oktatáshoz és szabadidős tevékenységekhez.
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segítséget nyújt az állomány bibliográfiai adatainak használatához
folyamatosan vonja ki az állományból az elhasználódott, elavult és fölösleges
dokumentumokat, javaslatot tesz köttetésre
elvégzi a selejtezésre szánt dokumentumok nyilvántartásból való kivezetést
egyedi azonosítóval látja el a dokumentumokat, az állományt rendszeresen
ellenőrzi, szükség esetén gondoskodik a dokumentumok javításáról, megfelelő
felszereléséről.
gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról, részt vesz
az állományellenőrzésben
feljegyzést készít felettese számára, ha a vagyonvédelmi előírások betartását
bárki akadályozza
Olvasószolgálat, tájékoztatás
tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, a könyvtári állományáról,
állományrészekről, szolgáltatásokról, a használat és a kölcsönzés szabályairól
közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az olvasó
szükségleteinek megfelelő szolgáltatások között
lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát.
végzi a beiratkozás, kölcsönzési feladatokat, Kezeli az olvasói nyilvántartásokat
felszólításokat, késedelmeket, melynek során az adatvédelmi törvény rendelkezései
szerint jár el
vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket.
segíti az egyéni és csoportos kutatómunkát, az informálódást,
dokumentumhoz jutást
intézi a könyvtárközi kölcsönzést
tájékoztatást nyújt a könyvtári rendszerről, a rendszerben működő könyvtárak
szolgáltatásairól
segíti az alapvető könyvtárhasználati készségek és jártasságok elsajátítását
fogadja és segíti a tanulócsoportokat, tájékoztatja őket a használati
szabályokról.
figyelemmel kíséri a használói igényeket, részt vesz a használói felmérések
tartalmi kidolgozásában, adatgyűjtésben
helyismereti adatok figyelése, gyűjtése
javaslattal él az állománygyarapítás területén
részt vesz a rendezvények rendezésében, kezdeményezi, szervezi azokat
gondoskodik az állományvédelméről, részt vesz az állományellenőrzésben
kezeli a hírlap és folyóirat állományt
másolatszolgáltatást nyújt
folyamatosan gyűjti a napi statisztikai adatokat
internet használattal kapcsolatos adminisztrációt végez, felügyeli a használatot
közreműködik a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak kialakításában
szombati nyitva tartásban való részvétel
Informatikai feladatok
honlapok működtetése, feltöltés, karbantartás, mentés
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kiadványok készítése
digitalizálás, közzététel elektronikus formában
belső hálózatok kialakítása, működtetése
könyvtári integrált rendszer kezelése, adatbázis feltöltés
eszközök folyamatos karbantartása
olvasást népszerűsítő rendezvények, programok, propagandaanyagok
kidolgozásában való részvétel, technikai háttér biztosítása
Kisegítő alkalmazott (takarító)
az intézmény napi takarítása: az olvasók által használt terek az olvasók és
könyvtárosok munkaterületeinek, szociális helyiségek takarítása, tisztán tartása,
munkaköri leírás szerint.
4.
Az intézmény működése
4. 1. A munkaviszony létrejötte, megszűnése
Az intézményben a dolgozók esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint kell eljárni a munkaviszony létesítése, megszüntetése esetében.
A kinevezés tartalmazza a dolgozó besorolását, munkakörét, bérezését. A dolgozó
munkaköri leírása tartalmazza a szervezetben elfoglalt helyét, munkakörét,
besorolását, a munkavégzés helyét, felettesét, a helyettesítés rendjét. Felsorolja
feladatait, kötelezettségeit, felelősségét, hatáskörét és a kompetenciákat. A
munkaköri leírások aktualizálásáért felelős az intézményvezető. A jogviszony
megszűnésekor a munkavállaló köteles átadni a könyvtár tulajdonában lévő
eszközöket, dokumentumokat.
4. 2. Munkarend, munkaidő beosztás
Az intézmény munkarendjét szolgáltatási és nyitvatartási rend határozza meg.
A heti munkaidőkeret egész állású dolgozók esetén heti 40 óra, rész munkaidős
dolgozók esetében a foglalkoztatás idejének megfelelő aránya. A heti
munkaidőkeretbe a meghatározott rendszerességű pihenő napi (szombati) munkaidő
is beszámít.
Az intézményben munkavégzésre kijelölt időszak: Hétfőtől péntekig 8 - 17 óra,
szombaton 8 -12 óra. A munkaidő nem azonos a könyvtár nyitva tartási idejével. A
dolgozó egyéni munkaidejét az intézmény nyitva tartásához kell igazítani. Az eltérő
idejű munkavégzést az intézményvezető engedélyezheti, szükség esetén elrendelheti.
Az intézményt magánügyben elhagyni csak a vezető engedélyével lehet. Betegség,
vagy más indokolt okok miatt a munkahelytől távol maradó dolgozó a
távolmaradását a lehető legkorábban köteles a vezető tudomására hozni. Minden
dolgozó köteles jelenléti ívet vezetni.
Az intézményvezető eltérő munkarendet rendelhet el:
munkaszervezési okból
a dolgozók tanulása, továbbképzése érdekében
a dolgozó családi problémájának megoldása érdekében
4. 3. Szabadság kiadása
Az éves, rendes szabadság kivételéhez a dolgozókkal egyeztetett ütemterv készül.
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Az ettől eltérő szabadság kivételére a rendkívüli és fizetés nélküli szabadság
kivételére a vezető adhat engedélyt. A szabadságengedélyt írásban kell kérni, a
szabadság tényét a jelenléti íven vezetni. kell.
4. 4 Továbbképzés
A teljes munkaidőben, szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók
továbbképzését jogszabályi kötelezettség szerint ütemezni kell. A továbbképzési terv
része az intézmény humánerőforrás stratégiájának.
4. 5. Az intézmény nyitva tartása
(II. sz. melléklet: Az intézmény nyitva és zárva tartása)
4. 6. Az intézmény zárva tartása
Az intézményvezető elrendelheti az intézmény zárva tartását az alábbi esetekben:
állományellenőrzés céljából
az épület rendes évi karbantartási munkáinak végzése céljából
a könyvállomány szakrendjének felülvizsgálatakor
a dolgozók szabadságolása érdekében:
nyári hónapok ideje alatt maximum 6 hét
decemberben maximum 10 munkanap
évi egy alkalommal maximum 5 munkanap egyszeri zárva tartás
továbbképzések miatt
szakmai tevékenységek és rendezvények miatt
átütemezett munkanapok miatt
rendkívüli helyzetekben (pl. áramszünet, épületüzemeltetési probléma,
integrált könyvtári szoftver hibája miatt)
június- július- augusztus hónapban a szombati nyitva tartás szünetel
a zárva tartás idejéről a használókat tájékoztatni kell
4. 7. Az intézmény gazdálkodása
Az intézmény részben önállóan működik, gazdálkodási és pénzügyi feladatait a
Gyomaendrődi Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. Az intézményvezető
önállóan gazdálkodik a fenntartó által jóváhagyott költségvetési keretből a vonatkozó
törvényes keretek betartásával.
4. 8. Belső ellenőrzés
A könyvtárgazdálkodása felett a belső ellenőrzést az önkormányzati hivatal
belső ellenőre látja el. A feltárt hiányosságokra az intézményvezető intézkedési tervet
készít. Felelős a végrehajtásért, nyomon követésért.
A szakmai tevékenység ellenőrzése a könyvtári folyamatokba beépített ellenőrzések
során történik. Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan
értékeli, szükségszerű intézkedéseket tesz. Az ellenőrzésekről a dolgozókat
tájékoztatja.
4. 9. Munkaterv és beszámoló
Az intézmény vezetője a feladatok végrehajtására munkatervet készít. A munkaterv
összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kér a dolgozóktól.
A munkatervnek tartalmaznia kell:
a feladatok konkrét meghatározását,
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a feladat végrehajtásáért felelősök megnevezését,
a feladat végrehajtásának határidejét,
a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket.
Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli, a
következő év elején beszámolót készít róla. A munkatervet és a beszámolót az
intézmény dolgozóival ismertetni kell, erről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
munkatervet és a beszámolót a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestülete hagyja jóvá.
4. 10. Minőségpolitika, minőségirányítás
A minőségirányítás a minőségfejlesztés az intézmény minőségpolitikáján keresztül
valósul meg, fő érvényességi területei a szolgáltatások és a partnerkapcsolatok. A
minőségpolitika meghatározza:
azok körét, akiknek szolgáltatást nyújt a könyvtár,
a jelenlegi és kialakítandó szolgáltatások színvonalát,
a szolgáltatással elérendő minőségi célokat,
a célok megvalósításának módszereit,
a megvalósításért felelős munkatársakat.
A minőségi célok elérése érdekében az intézményben Minőségirányítási Tanács
működik. A minőségirányítási rendszer belső szabályzatát a Minőségügyi Kézikönyv
tartalmazza.
4. 11. Kapcsolattartás, képviselet rendje
Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el. Eseti ellátásra kijelölhet
megbízott személyt. Minden olyan esetben, amikor a dolgozó tevékenysége más
intézményt, külső szervezetet, külső személyt érint, előzetes egyeztetési
kötelezettsége van az intézményvezető felé. Az intézményben történt rendkívüli
eseményeket a dolgozó köteles haladéktalanul jelenti az intézményvezetőjének.
Amennyiben az észlelt esemény életet veszélyeztető, azonnal értesíteni kell a
mentőket, tűzoltókat, rendőrséget. Bűncselekmény gyanúja esetén értesíteni kell a
rendőrséget.
4.12. Együttműködés partnerekkel
Az eredményes működés érdekében az intézmény együttműködik a
fenntartóval, nemzetiségi önkormányzatokkal, más intézményekkel, gazdálkodó
szervezetekkel,
szakmai
szervezetekkel,
egyházi
és
civilszervezetekkel,
magánszemélyekkel. A hosszabb távú együttműködésekről partneri megállapodást
köthet, melynek kapcsán a kölcsönösség és egyenrangúság kell, hogy érvényesüljön.
Együttműködési megállapodást az intézményvezető köthet, aki felelős a
megállapodásban foglaltak megvalósításáért az intézmény részéről.
Az együttműködés formája lehet:
együttműködési megállapodások
egyeztető megbeszélések
részvétel a különböző szervezetekben, testületekben, munkamegbeszéléseken
és tanácskozásokon.
4. 13.Nyilatkozat, tájékoztatás, adatszolgáltatás
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Az intézménnyel kapcsolatos bármely témában, kérdésekben nyilatkozat tételre az
intézményvezető, vagy az általa megbízott személy jogosult. A televízió, a rádió és az
írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A
nyilatkozatot adó udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok
szakszerűségéért és pontosságáért, az objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
Tájékoztatást nyújthat a dolgozó is, amelynek során minden esetben tekintettel kell
lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésre, valamint az intézmény jó
hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat és tájékoztatás olyan üggyel, ténnyel
és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az
intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt
okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a tájékoztatást nyújtó
hatáskörébe tartoznak, amelyekről kellő, nyilvánosságra szánt információval nem
rendelkezik.
4. 14. Az intézményben végezhető reklámtevékenység
Reklámhordozó anyag csak a vezető engedélyével helyezhető el. Tilos az olyan
reklám, reklámhordozó elhelyezése, amely kegyeleti, erkölcsi, személyiségi, szerzői
jogokat sért, közbiztonság megsértésére, egészség és természetkárosítása ösztönöz.
Tilos a politikai jellegű, politikai pártokhoz köthető reklám és reklámtevékenység.
4. 15. Pénzkezelés
A készpénzbevételekkel kapcsolatos eljárást a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
(III. sz. melléklet: Pénzkezelési Szabályzat)
4. 16. Iratkezelés
Az iratok kezelésével kapcsolatos eljárást az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. (IV.
sz. melléklet: Iratkezelési Szabályzat)
5.
A könyvtár állománya
A könyvtár állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége. A gyűjtőkör
a dokumentumok tartalmi, formai földrajzi, kronológiai szempontból meghatározott
kategóriáinak
együttesét
jelenti.
A
könyvtár
funkciójának
alakulásával
kölcsönhatásban van: a meglévő állomány összetétele befolyásolja a könyvtár által
vállalt, optimálisan ellátható funkciót, és a funkcióval összefüggő fejlődési irányzatot,
alapja szolgáltatás politikájának.
5. 1. A könyvtár gyűjtőköre
(V. sz. melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat)
5. 2. Állományalakítás
Az állományalakítási tevékenység az állománygyarapítási és állományapasztási
tevékenységből tevődik össze. Az állomány vétel, ajándék, csere és egyéb úton
gyarapodik. (VI. sz. melléklet: Állományalakítási Szabályzat)
5. 3. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, raktári rend
A könyvtár dokumentumai a könyvtár helyiségeiben, a raktárhelyiségben,
polcokon vannak elhelyezve, a nem hagyományos típusú dokumentumok tárolása
szabadpolcon ill. célbútorokban történik.
Kölcsönözhető minden olyan dokumentum, amelynek kölcsönzésből való kizárását
semmilyen ok nem indokolja.
314

Az elhelyezés szak és betűrendben történik, bizonyos állományrészek tematikus
kiemelésben. (VII. sz. melléklet: A könyvtár raktári rendje ) Tematikus különgyűjtemények: a használó igényeknek megfeleltetve- kialakíthatók.
Korlátozottan kölcsönözhető állományok (eseti, zárástól nyitásig, hétvégére)
felnőtt kézi könyvtár, az olvasóteremben elhelyezve, szak és betűrendben,
színcsíkkal jelölve
a segédkönyvtár, a naponta használatos dokumentumok, a gyors tájékoztatást
elősegítő dokumentumok (elkülönített állományrész)
a könyvtárosok segédkönyvtára (elkülönített állományrész)
helytörténeti dokumentumok kijelölt része
Nem kölcsönözhető dokumentumok:
a helyismereti, helytörténeti gyűjtemény
védett dokumentumok (1945 előtti kiadványok)
folyóiratok, napilapok aktuális számai
5. 4. A könyvtári állomány nyilvántartása
Az intézmény nyilvántartja az általa beszerzett könyvtári dokumentumokat, az
érvényben lévő rendeletben meghatározott módon és tartalommal. A nyilvántartásba
vett könyvtári dokumentumok képezik a könyvtár állományát. A könyvtári
dokumentumok adatait elsősorban elektronikusan vezetett nyilvántartásban kell
rögzíteni a könyvtár által használt számítógépes integrált könyvtári rendszeren
keresztül.
5. 5. A könyvtári állomány feltárása
A könyvtár állományát a SZIRÉN programban tartja nyilván, ez az alapkatalógus, papír
alapú katalógust nem épít.
6. Könyvtárhasználati szabályzat
A könyvtár nyilvános, minden, a használatból nem kizárt, érdeklődőnek a törvényben
meghatározott feltételek, és a könyvtárhasználati szabályzatban megfogalmazottak
szerint rendelkezésre áll. (VIII. sz. melléklet: Könyvtárhasználati Szabályzat )
Alapszolgáltatásai, valamint a beiratkozás ingyenesek, egyes szolgáltatásokért
meghatározott díjat kell fizetni. (Szolgáltatási díjak)
7. Záró rendelkezések
Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben, a hatályos jogszabályokat kell
érvényre juttatni. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálása,
karbantartása, az intézményvezető feladata. A könyvtár Működési Szabályzata a
mellékletekkel együtt érvényes. Mindenki által hozzáférhetően el kell helyezi,
nyilvánossá tenni.
Az SZMSZ és mellékletei
nyomtatott formában az intézményvezető által meghatározott helyen a
dolgozók számára korlátozástól mentesen hozzáférhető
elektronikus formában belső hálózaton a dolgozók számára korlátozástól
mentesen hozzáférhető.
Az SZMSZ-t, mellékleteiből a Használati Szabályzatot, a nyitva tartást, a szolgáltatási
díjakat a könyvtár honlapján közzé kell tenni.
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Az SZMSZ-t, mellékleteiből a Használati Szabályzatot a kozadat.hu honlapon közzé
kell tenni.
A Használati Szabályzatot, a nyitva tartást, a szolgáltatási díjakat a könyvtárban a
használók számára hozzáférhető helyen közzé kell tenni.
Az SZMSZ és mellékletei naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője
gondoskodik.
Az intézményvezető kezdeményezheti az SZMSZ módosítását, ha
- az intézmény működési körülményeiben lényeges változás következik be
- az intézmény működését jogszabály módosítja
- ha a működési előírás a gyakorlatban nem válik be, vagy a változtatás indokolt.
Az
SZMSZ
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. Jelen SZMSZ
hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti minden korábbi Szervezeti és Működési
Szabályzat.
Gyomaendrőd, 2017. január 31.
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
Mellékletek
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I. sz. melléklet
A könyvtár bélyegzői
Körbélyegző: 30 mm átmérőjű
Határ Győző Városi Könyvtár *Gyomaendrőd*
Középen Gyomaendrőd címere.
Használata: intézményvezető, levelezés, iratok hitelesítése.
Fejbélyegző: Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel/fax: 66/521-655
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varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Adószám: 16654237-2-04
Használata: intézményvezető, könyvtárosok.
Tulajdonbélyegzők: Városi Könyvtár
Gyomaendrőd
Használata: intézményvezető, könyvtárosok.
II. sz. melléklet
Az intézmény nyitva és zárva tartása
Nyitva tartás
Hétfőtől- Péntekig
9-17
Szombaton
9-12
Zárva tartás
Az intézményvezető elrendelheti az intézmény zárva tartását az alábbi esetekben:
állományellenőrzés céljából
az épület rendes évi karbantartási munkáinak végzése céljából
a könyvállomány szakrendjének felülvizsgálatakor
a dolgozók szabadságolása érdekében:
nyári hónapok ideje alatt maximum 6 hét
decemberben maximum 10 munkanap
évi egy alkalommal maximum 5 munkanap egyszeri zárva tartás
továbbképzések miatt
szakmai tevékenységek és rendezvények miatt
átütemezett munkanapok miatt
rendkívüli helyzetekben (pl. áramszünet, épületüzemeltetési probléma,
integrált könyvtári szoftver hibája miatt)
június- július- augusztus hónapban a szombati nyitva tartás szünetel
a zárva tartás idejéről a használókat tájékoztatni kell
III. sz. melléklet
Pénztár, és pénzkezelési szabályzat
A szolgáltatások bizonyos köre térítési díjfizetéshez kötött. A díjfizetési
kötelezettséget a könyvtár használati szabályzat és az érvényes díjfizetési lista
szabályozza.
A térítési díjat a szolgáltatást nyújtó könyvtáros köteles a szolgáltatást igénybe
vevőtől azonnal átvenni. A díjról nyugtát kell kiállítani, illetve kérésre készpénzfizetési
számlát, mely esetben nyugtát kiadni nem szabad. Az átvett pénzt a könyvtáros a
kasszában haladéktalanul köteles elhelyezni. A térítési díjat beszedők tevékenységük
során a lehető legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel járjanak el. A beszedett
térítési díjakat az ezzel a pénzkezeléssel megbízott kezeli.
A pénzkezeléssel megbízott személy feladata:
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gondoskodni arról, hogy megfelelő számú nyugtatömb, illetve
készpénzfizetési számlatömb rendelkezésre álljon
gondoskodni arról, hogy ezeken a z intézmény adószámmal ellátott
bélyegzője a megfelelő helyen legyen rajta a nyugtán és a számlán
a betelt nyugta és számlatömböket az intézményben őrizni kell, vagy az
önkormányzati hivatal iktatójában le kell adni
a nyugtatömbben illetve számlatömbben szereplő összegek összeadása
a pénztárban maximum 15.000 Ft lehet
ezt meghaladó összeg esetén, vagy a hónap utolsó munkanapján a pénzt
bevételi jogcímenként kell az intézmény bankfióknál vezetett számlájára befizetni.
a pénzbefizetést úgy kell végezni, hogy a házipénztárban legalább 2000 Ft
értékben váltópénz legyen. Kivétel december hónapban, amikor az összes pénzt fel
kell adni.
a pénz befizetése után, az igazoló szelvényt a nyugtatömbhöz kell csatolni
a pénzbefizetésekről egy u.n. rovatoló ívet kell vezetni
A pénzkezelést végző dolgozók eseti helyettesítéséről a vezető dönt, ekkor
egyszerűsített átadás-átvételt kell elvégezni.
IV. sz. melléklet
Iratkezelési Szabályzat
1. A szabályzat hatálya
A szabályzat a működés során, illetve azzal összefüggésben keletkezett nyílt iratok
átvételének, készítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának, irattározásának,
selejtezésének, levéltárba történő átadásának szabályait rögzíti.
2. Az iratkezelés fogalma és általános szabályai
Iratnak minősül a könyvtár ügyvitelével, működésével kapcsolatban keletkezett kapott
és küldött irat, illetve az ezekhez hozzákapcsolt mellékletek.
3. Az iratok nyilvántartásba vétele és ügyvitele
3.1. A beérkező iratok, küldemények átvétele
Az intézmény címére vagy annak munkatársai nevére érkezett küldemények
átvételére jogosult az intézmény minden dolgozója. Az intézmény, vagy
intézményvezető nevére érkező hivatalos küldeményeket az átvétel után
haladéktalanul továbbítani kell az intézmény vezetőjéhez.
A küldeményeket átvevő személy eljárása a küldeménnyel:
a címzés alapján jogosult-e a küldemény átvételére
az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlen-e
sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni
kel
téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt
vissza kell adni a kézbesítőnek
amennyiben iktatásra nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles
haladéktalanul az illetékesnek iktatásra átadni
kérésére, átvételt átvételi elismervénnyel igazolni kell
3. 2. Küldemények felbontása / Postabontás/
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Az érkező küldeményeket az átvevő csoportosítja,
fel nem bontható
felbontható küldeményekre
Felbontható a küldemény, amely folyóiratokat, reklámanyagokat tartalmaz. Nem
bontható minden más esetben, ezeket az intézményvezetőnek kell haladéktalanul
továbbítani. Az intézményvezető dönt az iktatásról. A küldemények felbontása során
ellenőrizni kell, hogy az irat és annak mellékletei hiánytalanul megérkeztek-e.
A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha
az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik
a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani,
a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg,
bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel.
A faxon, elektronikus úton érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az
irányadók. A könyvtárhoz érkezett napilapok, hivatalos lapok, folyóiratok könyvtári
dokumentumként kezelendők.
3.3. Az iratok iktatása
Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból az irat beérkezésének pontos ideje, az irat
tárgya, az iktatószám, a melléklet megállapítható legyen. Iktatni csak irat alapján
szabad. Az iratkezelő az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő
munkanapon iktatja be. Soron kívül kell iktatni és továbbítani a határidős iratokat,
táviratokat, expressz küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó
„sürgős” jelzésű iratokat. Iktatás céljára iktatókönyvet kell használni.
az iktatókönyvet használatba vétel előtt a vezető hitelesíti.
az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat
összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon
olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy
számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon.
A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.
téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon,
hogy az érvénytelenítés ténye – az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett –
kétségtelen legyen. Meg kell azt is jelölni, hogy a tévesen beiktatott ügy iratát mely
számra iktatták át.
az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó
számot követően aláhúzással kell lezárni.
Az iktatókönyv lezárását a könyvtárvezető írja alá. Az iktatást minden évben 1-gyel
kell kezdeni és megszakítás nélkül kell folytatni az év végéig.
Az iktatás során az iktatókönyvben fel kell tüntetni:
az iktatás sorszámát
az iktatás időpontját,
az irat küldőjének neve,
az irat tárgyát
Nem kell iktatni, összegyűjtve őrizni kell:
pénzügyi bizonylatokat, számlák másolatát
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munkaügyi nyilvántartásokat
könyvtár szakmai tevékenység törölhető iratait
4. Iratok küldése
Végleges formában elkészült (aláíratott, hivatalos bélyegzővel ellátott) ügyiratokat a
borítékba helyezés előtt ellenőrizni kell: iktatószám, címzés, tárgy, keltezés,
bélyegzőlenyomat, aláírás, feltüntetett és csatolt mellékletek darabszámának
helyessége. Az észlelt hiányosságokat pótolni kell. Ellenőrizni kell a borítékra felírt
címzés helyességét. A küldemény tértivevényét csatolni kell a borítékhoz. A faxon
küldött irathoz csatolni kell az elküldést igazoló faxvisszajelzést.
A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb. okból visszaérkezett iratokat és
küldeményeket az átvevő soron kívül köteles továbbítani, aki a további intézkedésről
gondoskodik.
Hivatalos, a könyvtár működésével bármilyen kapcsolatban lévő iratot csak a vezető
eredeti aláírásával, az intézményi körbélyegző használatával lehet küldeni.
Meghívók kiküldését az eseti, megbízott könyvtáros végezheti, iktatás és aláírás
nélkül. A meghívók előre egyeztetett lista alapján kerülnek kiküldésre. A kiküldés előtt
ellenőrizni kell a borítékon lévő címzést.
Felszólítások kezelése:
adategyeztetés az adatbázissal a címzésre
adategyeztetés az adatbázissal a felszólítás tárgyára
felszólítási lista alapján a megfelelő visszakérő lap kitöltése
felszólítási listán a kiküldés dátumát fel kell tüntetni, a késedelmi díjat fel kell
tüntetni
visszakérő lap kiküldése
Felszólító levelek, az adategyeztetések és a felszólító lista elkészülte után, iktatásra
kerülnek. Intézményvezetői aláírással és bélyegzővel kerülnek kiküldésre.
5. Az iratok őrzése, selejtezése
Minden iktatott levelet őriz a könyvtár, időhatár nélküli korlátozással,
könyvtártörténeti szempontból.
A törlési jegyzék alapbizonylat, nem selejtezhető a könyvtári irattárban kerül
elhelyezésre.
A könyvtári iktatott levelek és a törlési jegyzékek kivétel, az iratok 10 év után
törölhetők. Az iratselejtezésről az intézményvezető dönt.
A selejtezéshez ütemtervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a selejtezés előkészítésének, megkezdésének és befejezésének időpontját
a selejtezésért felelős személyek nevét
a selejtezés elvégzéséért és ellenőrzéséért felelős személyek megnevezését
a selejtezés tárgykörét.
Az ütemtervet az intézményvezető hagyja jóvá. A selejtezendő iratokról selejtezési
jegyzőkönyvet és selejtezési iratjegyzéket kell készíteni, amelynek tartalma:
irattári tételszám,
irattári tételszám megnevezése,
kiselejtezett iratok év és tárgyköre,
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a kiselejtezett iratok mennyisége (iratfolyóméterben),
a selejtezést végző neve, beosztása
egyéb lényegi információ.
A selejtezési jegyzéket az intézményvezető hagyja jóvá. A selejtezés végeztével
gondoskodni kell az iratok megsemmisítéséről.
V. sz. melléklet
Gyűjtőköri Szabályzat
1. A könyvtári gyűjtőkör
A gyűjtőkör kialakításánál figyelembe kell venni, a városi közkönyvtári funkciót. Az
ellátandó lakókörnyezetben elöregedő, fogyatkozó létszámú lakosság, viszonylag
idősebb átlagéletkor jellemző. A könyvtári szolgáltatásokat jellemzően azok veszik
igénybe, akik:
- általános iskolás korúak
- felnőtt korúak.
Kisebb mértékben
- az idősebb korosztály
- középiskolás korú olvasók, valamint ettől is kisebb számban olyanok, akik felsőfokú
oktatásban résztvevő fiatal életkorúak és olyan középkorú olvasók, akik
tanulmányaikat továbbképzéseken, átképzésekkel folytatják.
A könyvtár állományára építhető a szolgáltatáspolitika, amellyel elérhető, hogy a
lakosság szélesebb körben juthasson megfelelő minőségű és színvonalú könyvtári
ellátáshoz. Az állomány alakítás során figyelembe kell venni, a Közművelődési
Koncepcióban megfogalmazottakat, valamint Gyomaendrőd Város gazdasági és
társadalmi stratégiáját, kulturális koncepcióját. A város kitörési pontként a turizmus
fejlesztését is megfogalmazta, amelyre kiemelten kell figyelni a könyvtári állomány
kialakítása során is. A könyvtár állománya szolgálja mindenben Gyomaendrőd Város
célkitűzéseit, polgárai esélyegyenlőségének növelését, egyéni boldogulását.
Az állományalakítás során arra kell törekedni, hogy a szakterületekhez kapcsolódó
irodalom megfelelő válogatással, tartalmilag teljes legyen. A város iskoláiban tanulók
olvasói igényeinek kielégítése alapvető szempont. Ahhoz, hogy a könyvtár megfelelő
dokumentumokkal rendelkezzen e tevékenysége ellátásához, közvetlen rendszeres
kapcsolattartásra van szükség, a használói igényeket rendszeres méréssel kell
megismerni és elemezni.
A gyűjtőkör alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed.
Főgyűjtőkör: a könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását
elősegítő dokumentumok. Oktatás, továbbképzés, önképzés, az élethosszig tartó
tanulás támogatása. Tudományos, gazdasági és közérdekű információszolgáltatás,
helytörténeti gyűjtés, nemzetiségek (roma és német) kapcsolatos ismeretközlő és
szépirodalom, valamint a szabadidő kulturált és hasznos eltöltését, a pihentető
olvasás igényének kielégítését szolgáló művek.
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Mellékgyűjtőkör: A potenciális olvasókör igényeinek optimális kiszolgálását támogató
művek, valamint a személyre szabott tájékozódás, önművelés, szabadidős
tevékenység ismeretanyaga és dokumentumai. Az iskolai tananyagon túlmutató
ismeretszerzési igények kielégítésére alkalmas ismerethordozók.
2. A gyűjtés dokumentum típusai:
könyvek és könyvjellegű kiadványok
folyóirat jellegű kiadványok (periodikák), napilapok
audiovizuális ismerethordozók, számítástechnikai ismerethordozók
- képes dokumentumok: fotó
- hangzó dokumentumok: CD-k
- hangzó-képes dokumentumok: DVD
- számítástechnikai ismerethordozók: CD-ROM-ok, szoftverek
- egyéb dokumentumok
3. A gyűjtés mélysége
Szépirodalom
kiemelten, a teljesség igényével: az alapvizsga, az érettségi vizsga
követelményrendszerének megfeleltetett és a helyi tantervekben meghatározott háziés ajánlott olvasmányok,
válogatva: a világ- és magyar irodalom szépprózai művei, népköltészeti
irodalom.
A helyi iskolák nevelési programjaiban meghatározottaknak megfelelően lírai,
prózai és drámai antológiák a világ és a magyar irodalom bemutatására
a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei,
gyűjteményes kötetei.
az iskolákban tanított nyelvek oktatásához használható irodalom
a magyar és külföldi népköltészetet, meseirodalmat reprezentáló antológiák,
gyűjteményes kötetek
tematikus antológiák, regényes életrajzok, történelmi regények,
gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek különös figyelemmel a
kortárs irodalomra
tini korosztálynak regények, sikerkönyvek
népszerű írók művei, a pihentető olvasást kielégítő kategóriában, az olvasói
igényeknek megfelelően (bestseller, lektűr, krimi, kalandregények, sci-fi, romantikus)
nemzetiségi (roma, német) irodalom
Szakirodalom
a teljesség igényével: a helyi értékek, helytörténeti értéket képviselő művek
válogatva: alap és középszintű általános lexikonok, enciklopédiák.
a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű és középszintű elméleti és történeti összefoglalói;
az iskolák tananyagához kapcsolódó alapszintű segédkönyvek, ismeretközlő
művek, a szaktárgyakhoz kapcsolódó alapszintű elméleti és történeti összefoglalók
a szaktárgyakhoz kapcsolódó ismeretterjesztő irodalom
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a tudományokat, művészeti ágakat és történelmet népszerű, olvasmányos
módon bemutató alapfokú művek
a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó művek
a tudományokat, művészeteket és történetüket részben, vagy teljesen
bemutató középszintű ismeretközlő művek
a tudományokat, a művészeti ágakat, a történelmet népszerű, olvasmányos
módon feldolgozó ismeretterjesztő művek.
a megyére vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok.
az általános életvitellel, lakókörnyezettel, háztartással, az egyén testi és lelki
állapotával kapcsolatos ismeretközlő művek
tini korú olvasók számára ismeretközlő művek
A könyvtárosok segédkönyvtára
válogatva: olvasástechnológiával, irodalmi propagandával, az olvasásra
neveléssel kapcsolatos, valamint a könyvtár használattan módszertani kiadványait.
Periodika gyűjtemény
a teljesség igényével a helyi lapok.
válogatva: az olvasók igényei szerint: napilapok, hetilapok, folyóiratok,
gyermek- és ifjúsági lapok.
Audiovizuális gyűjtemény
Elsősorban a helytörténeti vonatkozású dokumentumok, a teljesség igényével.
Számítástechnikai gyűjtemény
- erősen válogatva: CD-ROM, DVD-ROM: amelyek ismeretterjesztő segédeszközként
felhasználható programok, multimédiák, adattárak, nyilvántartási programok,
könyvtári programok.
Helytörténeti, helyismereti gyűjtemény
teljesség igényével: A városhoz köthető, bármely típusú dokumentum.
válogatva: a megyére vonatkozó helytörténeti kiadványok
Nyelvi határolás:
A könyvtár elsősorban magyar nyelvű kiadványokat gyűjt. Az iskolákban oktatott
idegen nyelvek tanításához felhasználható idegen nyelven kiadott kiadványokat
válogatva gyűjti.
Időbeli határolás
A könyvtár folyamatos beszerzést folytat, a pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételektől
függően, a költségvetési keretek betartásának figyelembe vételével.
Szépirodalmi, gyermek és ifjúsági irodalom esetében a tartalom dönt az
időbeli határolásról, figyelembe véve a használói igényeket.
Az ismeretterjesztő, szakirodalmi műveknél lehetőség szerint, 15 éven túli
kiadásokat csak különösen indokolt esetben szerezhet be.
Helytörténeti dokumentumok esetében időbeli korlátozás nincs.
VI. sz. melléklet
Állományalakítási Szabályzat
A könyvtár állománya szoros összefüggésben van az intézmény költségvetésével.
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A könyvtár a pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételektől függően, a költségvetési keretek
betartásával, a költségvetési lehetőségek függvényében folyamatos gyarapítást
végez.
Az állománybeszerzés dokumentum típusai:
könyvek
folyóiratok
nem hagyományos dokumentumok
Az állomány a folyamatos, tervszerű gyarapítás és apasztás egyensúlyán alapszik. Az
állomány nagyságára vonatkozó ajánlás szerint az ellátandó személyeként 1,5-2,5
db/fő beszerzése javasolt. A törlés a beszerzéssel álljon egyensúlyban. A könyvtár
állományát befolyásolja olvasótáborának összetétele: életkor, foglalkozás, érdeklődési
kör, a település sajátosságai, speciális ellátást igénylők.
Gyarapítás
Az állomány vétel, ajándékozás csere és köttetés és egyéb módon gyarapodhat. A
vásárlásoknál a használói igényeket szem előtt tartva, a pénzügyi lehetőségetek
figyelemmel kisérve, a hatékony, gyors beszerzésekre kell törekedni. Előnyben
részesülnek a szerződött partnerek. Ajándékozásnál az állományba csak olyan művek
kerülhetnek be, amelyek a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltaknak megfelelnek,
állapotuk jó. A könyvtár fenntartja a be nem fogadás jogát az ajándékkönyvek
esetében. A helytörténeti dokumentumok, amennyiben a könyvtár állományában nem
találhatók meg, állapotuktól függetlenül is bekerülhetnek a könyvtár állományába.
Tartós megőrzésre szánt dokumentumok esetében elsősorban az integrált
könyvtári programban kerülnek rögzítésre az adatok. A dokumentumok bibliográfiai
adatai mellett rögzítésre kerül az egyedi leltárszám, a vonalkód, számlát kiállító neve,
a számla száma, a vásárlás időpontja.
A folyóiratokat a folyóirat nyilvántartó modulban kell rögzíteni, a címlapon tulajdon
bélyegzővel, nyilvántartási számmal, heti, havi, vagy ritkább megjelenésű lapok
esetében vonalkóddal ellátni.
Az állományba vett, tartós megőrzésre szánt dokumentumokról csoportos leltárkönyv
készül, típus és tartalmi bontásban is.
A nyilvántartások vezetése:
a dokumentumot a számla kézhezvételétől számított 3 napon belül be kell
vezetni az integrált könyvtári rendszerbe. A számlán fel kell tüntetni a beleltározott
dokumentumok darabszámát, és a felhasznált leltári számokat. A számlát az
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályára kell leadni. A számláról készült másolatot
könyvtárban kell őrizni.
a gyarapodási részt évente, a szállítmány egyedi nyilvántartásba vétele alapján,
a törlést évente egyszer, az utolsó negyedévben,
az állománymérleget évente egyszer, az utolsó bevétel és törlés után kell
elkészíteni.
Az állományba került dokumentumokat tulajdonbélyegzővel és leltári számmal,
vonalkóddal és jelzettel felszerelve kell a használatra bocsátani.
A dokumentumok megőrzésének határolása:
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Szépirodalom: természetes elhasználódás, rongálás vagy elvesztés, az olvasói
érdeklődés jelentős csökkenése, teljes érdektelenség bekövetkeztekor vonható ki az
állományból
Szakirodalom: tartalmi avulás esetén (általánosságban, ha a kiadás 25 évvel
korábbi), természetes elhasználódás, rongálás, elvesztés esetén vonhatók ki a
dokumentumok az állományból.
Hivatali segédkönyvtár, a könyvtáros segédkönyvtára: tartalmi avulás esetén
vonhatók ki a dokumentumok az állományból.
Periodika: napilapok hetilapok, folyóiratok esetében a megőrzési idő 1 év, ez
után összesítve, folyóirat címenként törölhetők. A helyi lapok kezelésük
szempontjából helytörténeti dokumentumnak minősülnek.
Audiovizuális, számítástechnikai gyűjtemény: természetes elhasználódás,
rongálás, olvasói igény megszűnése, tartalmi avulás, fizikai hordozó szerinti avulás
esetén vonhatók ki az állományból.
helytörténeti és helyismereti gyűjtemény nem selejtezhető, kivételt képeznek a
többes példányok. Szükség esetén biztosítani kell a teljes értékű másolatokkal való
pótlást is.
Időleges nyilvántartásba veszi a könyvtár:
brossurák, alkalmi műsorfüzetek, propaganda kiadványok;
tartalom alapján gyorsan avuló kiadványokat
a kötéstől függő egyéb dokumentumokat
periodikumokat, amelyeket a könyvtár hosszabb időn keresztül nem kíván
őrizni.
Törlés, selejtezés
Az állománykivonás végrehajtásának alapja a gyűjtőköri szabályzat. Az állományból a
dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:
tervszerű állományapasztás
természetes elhasználódás,
hiány, rendkívüli esemény.
Tervszerű állomány apasztás: olvasói érdeklődés jelentős csökkenése, hiánya esetén
végezhető a szépirodalmi műveknél. Szakirodalom és ismeretterjesztő műveknél
ugyanez okból, figyelemmel kisérve a kiadás évét és azt, hogy az adott témában vane korszerűbb ismereteket tartalmazó mű. Ekkor a 25 éves időtartam akár
csökkenthető is. A helyhiány csökkentése érdekében elsősorban a raktári anyagok
selejtezhetők. A leválogatásra jogosult a megbízott könyvtáros. Általánosan minden
könyvtáros tehet javaslatot, a döntés az intézményvezetőé.
A természetes elhasználódás miatti leválogatás folyamatosan történik, a leválogatásra
jogosult minden könyvtáros, egyben kötelességük is. Figyelemmel kell kísérni, hogy
szükséges-e a dokumentum pótlása.
A pénzben megtérített hiány törlését évente egy alkalommal, az utolsó negyedévben
kell végezni. Figyelmemmel kell kísérni, hogy szükséges-e a dokumentum pótlása.
Bármely okból történik az állományból történő kivonás, az engedélyt, a törlési
eljárásról szóló jegyzéket, illetve ügyiratot az intézményvezető hagyja jóvá.
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A törlési jegyzék alapbizonylat, nem selejtezhető a könyvtári irattárban kerül
elhelyezésre. Hiány és rendkívüli esemény esetében a törlést a fenntartónak jóvá kell
hagynia.
Az időleges nyilvántartású dokumentumok kivonásáról törlési ügyiratot kell készíteni,
amely a kivont művek együttes értékét és darabszámát rögzíti. A dokumentumoknak
a törlése a megbízott könyvtáros hatáskörébe tartozik, a könyvtárvezető
jóváhagyásával.
Állományvédelem
A könyvtáros felel a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű
működtetésért, gondoskodik az állomány fizikai védelméről. Az állományvédelmét a
használat során (kölcsönzés) is biztosítani, elvárni kell. Az intézmény által biztosított
személyi és tárgyi feltételek keretein belül erkölcsileg és anyagilag is felelős a
könyvtár minden dolgozója. A könyvek, dokumentumok, ismeretközlő eszközök
karbantartásáról, javíttatásról gondoskodni kell, mely a könyvtáros egyik munkaköri
kötelessége. A dokumentumok védelmét és nyilvántartásba vétel a használat, a
leltározás valamint a nyilvántartásból való kivezetés során is biztosítani kell.
Leltározás
A könyvtár revízióját az intézmény igazgatója rendeli el. A revízió elvégzése
elsősorban vagyonvédelmi célokat szolgál, de alkalmat ad a nyilvántartások
rendezésére, tartalmi elemzésre is. A könyvtár esetében ezt ötévente kell megtartani,
mindaddig, amíg az állomány nagysága a 75.000 db-ot nem haladja meg. A leltározás
teljes körű, folyamatos. Az ellenőrzést a számítógépes programmal kell végezni.
VII. sz. melléklet
Raktári rend, jelzetezés
Felnőtteknek szóló szépirodalom:
szerző neve szerinti betűrendben, szabadpolcon
Felnőtteknek szóló kalandregények, krimik, bűnügyi regények, romantikus regények,
lektűr tematikus kiemelésben:
szerző szerinti betűrendben, szabadpolcon.
Felnőtteknek szóló sci-fi, fantasztikus, fantasy tematikus kiemelésben:
- szerző szerinti betűrendben, szabadpolcon.
Felnőtteknek szóló szak- és ismeretterjesztő művek:
szak és betűrendben, szabadpolcon.
Felnőtt kézikönyvtár:
szak és betűrendben, szabadpolcon, piros keskeny színcsíkkal jelölve
Tiniknek szóló regények kiemelésben:
szerző szerinti betűrendben, szabadpolcon piros/kék keskeny színcsíkkal jelölve
Tiniknek szóló ismeretterjesztő művek:
szak és betűrendben, színcsíkkal jelölve, szabadpolcon piros/kék keskeny
színcsíkkal jelölve
Ifjúsági szak-és ismeretterjesztő művek:
szak és betűrendben, szabadpolcon, piros, vagy sárga színcsíkkal jelölve
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sorozatban megjelenő könyvek sorozati kiemelésben, piros, vagy sárga
színcsíkkal jelölve, szabadpolcon
iskolai műsorok és ünnepségek ajánlott segédletei tematikus kiemelésben,
szabadpolcon, piros, vagy sárga színcsíkkal jelölve
kézműves tevékenységhez ajánlott művek tematikus kiemelésben,
szabadpolcon,
piros, vagy sárga színcsíkkal jelölve
Gyermekirodalom és mese, ifjúsági irodalom:
- betűrendben, szabadpolcon, piros, vagy sárga színcsíkkal jelölve
Leporellók, lapozók külön elhelyezve, szabadpolcon
Nem hagyományos típusú dokumentumok:
raktári jel rendjében, célbútorban vannak elhelyezve
Helytörténeti dokumentumok:
- megyei vonatkozású
- helyi vonatkozású bontásban, szak és szépirodalom külön, szak és betűrendben.
A nem kölcsönözhetők kettős piros, keskeny csíkkal jelölve, a korlátozottan
kölcsönözhetők egy piros, keskeny csíkkal jelölve.
A raktárakban minden olyan dokumentum tárolásra kerül, amely a kölcsönző térben
nem fér el, de a könyvtári nyilvántartásában szerepel. A szak és szépirodalmi rész
elkülönítve, szakjel és betűrendben kell tárolni. A helytörténeti dokumentumok
elkülönítve, szakjel és betűrendben.
VIII. sz. melléklet
Könyvtárhasználati Szabályzat
A Határ Győző Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. Szolgáltatásaival minden - a
használatból nem kizárt- érdeklődőnek rendelkezésére áll.
A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati
szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.
Alapszolgáltatások, amelyek regisztráció nélküli, ingyenes szolgáltatások:
könyvtárlátogatás
állományfeltáró (katalógus) eszközök használata
információ a könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
azok igénybevételének lehetőségeiről
részvétel a könyvtár rendezvényein
beiratkozás
Szolgáltatások, amelyek beiratkozással, ingyeneses vehetők igénybe:
nyomtatott könyvtári dokumentumok helyben használata
könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzés,
hosszabbítása
könyvtárközi kölcsönzés ügyintézése
bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás,
a könyvtár állományegységeinek helyben használatához nyújtott segítség
Szolgáltatások, amelyek beiratkozással, díjfizetés ellenében vehetők igénybe:
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a nem hagyományos könyvtári dokumentumok helyben használata,
kölcsönzése, hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzése
könyvtárközi kölcsönzés posta költsége, illetve a kérő könyvtár költsége
irodalomkutatás
helyi építésű adatbázisok használata
internet és számítógép-használat
1. Beiratkozás
az olvasónak hitelt érdemlően kell igazolnia adatait, az azokban bekövetkezett
változást a könyvtárral közölnie kell, a változásokat a könyvtár vezeti át
a beiratkozáskor meg kell adni: név, (lánykori név) anyja neve, születési év és
hely, lakcím, az azonosító igazolvány száma A kapcsolattartás érdekében kérjük az
email és telefonszám megadását is. Könyvtárközi és korlátozott idejű könyvek
kölcsönzése esetén ezen adatok megadása kötelező. A beiratkozással az olvasó
kötelezettséget vállal a könyvtár használati szabályainak betartására, amelyet
könyvtárhasználói nyilvántartólap aláírásával ismer el
az adatok nyilvántartása számítógépes programban történik, az adatok
védelmét a könyvtár az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles biztosítani
olvasójegyet kell kiállítani beiratkozáskor, amelynek használata alapvető,
kölcsönzéskor kötelező. Az olvasójegy személyre szóló, át nem ruházható.
2. Kölcsönzés, hosszabbítás, visszavétel
A kölcsönzési idő lejárati napját a könyvtáros az olvasójegyen feltünteti, az olvasó
figyelmét felhívja erre. A kölcsönözhető dokumentumok száma tájékoztató jellegű.
szabadpolcokon elhelyezett és a raktárból kölcsönözhető könyv típusú
dokumentumok kölcsönzési ideje 4 hét. Legfeljebb 10 db dokumentum
kölcsönözhető egyszerre.
hosszabbításra legfeljebb 2 alkalommal kerülhet sor – amennyiben nincs
előjegyzés a dokumentumra, vagy nem kurrens darab és nincs késedelemben.
Legfeljebb 3 dokumentum hosszabbítható alkalmanként.
a folyóiratok, napilapok kölcsönzési ideje 2 hét, maximum 10 db, hosszabbítás
nincs. Az aktuális számok (amíg a következő szám meg nem jelenik) nem
kölcsönözhetők.
a kézikönyvek, helytörténetből kölcsönözhető könyvek csak különösen
indokolt esetben, egyedi és egyéni elbírálás alapján, lehetőleg hétvégére, maximum 1
hétre kölcsönözhetők, erről külön nyilvántartást kell vezetni. Kölcsönözhető legfeljebb
4 db, hosszabbításra nincs lehetőség. 14 éven aluli számára nem kölcsönözhető.
hanglemezek maximum 5 db, kölcsönzési ideje 2 hét, hosszabbítás egy
alkalommal.
DVD,CD, CD-ROM csak a szerzői jogok figyelembe vételével kölcsönözhető, 1
napra. Egyszerre legfeljebb 3db, hétvégére legfeljebb 6 db. Hosszabbítás lehetséges,
1 napra, késedelmi díj fizetése ellenében.
14 éven aluliak, a gyermekkönyvtári részleget használhatják és kölcsönözhetik.
Felnőtt kézikönyvet, helytörténetet nem kölcsönözhetnek. Egyedi és egyéni elbírálás
alapján használhatják, vagy kölcsönözhetik a könyvtár többi állományegységét.
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7-8 osztályos tanulók használhatják a tini részleget is. 14 éven aluliak egy alkalommal
kölcsönözhetnek:
·
1-2 osztályban 1 könyv
·
3-4 osztályban legfeljebb 2 könyv
·
felső tagozaton legfeljebb 5 könyv
a 14 éven aluliak egy alkalommal hosszabbíthatják a kölcsönzésben lévő
dokumentumot, kivéve, ha nincsenek késedelemben.
a kötelező olvasmányok a tanév során kérésre, folyamatosan hosszabbíthatók.
1 db kötelező olvasmány nem számít bele az engedélyezett db számba.
Indokolt esetben a kölcsönzési idő rövidíthető, a visszakérés napját a könyvtárosnak
az olvasójegyen fel kell tüntetnie, erről az olvasót szóban is tájékoztatnia kell. A
visszahozott dokumentumokat minden esetben a könyvtárossal kell átvetetni. A
könyvtáros meggyőződik a dokumentum azonosságáról, tisztaságáról, épségéről.
Elvesztés, rongálás estén a könyvtárhasználónak kártérítést kell fizetnie. Késedelem
estén késedelmi díjat kell fizetni.
Előjegyzés
Amennyiben az olvasó által keresett könyv kölcsönzésben van, lehetőség van az
előjegyzésre. Alkalmanként maximum 2 db dokumentum jegyezhető elő, amelynek
beérkezéséről email-t kell küldeni. (Ha nincs email címe, érdeklődnie kell). Két hétig
van lehetőség a félretett könyvet kikölcsönzésére.
Könyvtárközi kölcsönzés
Az ügyintézés ingyenes. Térítési díja a visszaküldés postaköltsége, és a
dokumentumot küldő intézmény által meghatározott díj. A szolgáltatás csak 14 éven
felüli beiratkozott használónak biztosított, személyesen kell kezdeményezni. A
dokumentumot küldő könyvtár előírásainak megtartása kötelező.
Ha a használó a könyvtárközi kölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza időre,
vagy az rongálódik, esetleg elveszíti, kártérítést kell fizetni. A továbbiakban ebből a
szolgáltatásból kizárható. A könyvtár csak az általa kért dokumentumok
visszaküldését vállalja.
3. Késedelmek kezelése
Késedelmes visszahozatal esetén a könyvtár késedelmi díjat számít fel. Ennek
mértéke:
Késedelmes visszahozás felszólítás ellőtt, 60 napot meghaladó 100,Első felszólítás postai úton
200,Második felszólítás postai úton
400,Harmadik felszólítás postai úton
600,Ajánlott levél felszólítás után postaköltség
500,+késedelmi díj
500,A harmadik alkalommal történő felszólítás után a könyvtár ajánlott levelet küld ki
felszólításként. A türelmi idő lejárta után, a továbbra is tartozóknak az Önkormányzati
Hivatal pénzügyi osztályának segítségével tértivevényes felszólítást küld ki.
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A behajthatatlan követélés egy év után törlésre, az olvasó a további szolgáltatásból
kizárásra kerül. Késedelemben lévő, tartozó használó számára könyvtári szolgáltatást
nem nyújtható.
4. Elvesztés és rongálás
A dokumentumok elvesztése esetén a használó a dokumentum napi beszerzési
költségét köteles megtéríteni. A kár megtéríthető a mű egy másik, kifogástalan
állapotban lévő példányával. Ez az irányadó a rongálás estében is. A könyvtár
berendezési tárgyaiban, eszközeiben okozott kárt is meg kell téríteni.
Elvesztés, rongálás
1000,- amennyiben a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti
- amennyiben feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft, de minimum 1000 Ft
nem beszerezhető, de különösen értékes és keresett könyvek esetében a
mindenkori másolási és kötési díj
elfogadjuk az elveszett könyvvel megegyező kiadású és értékű megfelelő
állapotú könyvet is
hanglemezek, kazetták, CD-k, DVD-k esetében a kártérítés az eredeti ár
kétszerese
folyóiratoknál az eredeti példány ára, vagy a mindenkori másolás költsége
Rongálás
A javítás vagy köttetés összegét kell megfizetni, minimum 500 Ft/db. Amennyiben a
dokumentum rongálódása miatt a továbbiakban a könyvtári forgalmazásra
alkalmatlan, az elveszett dokumentumok esete szerinti eljárást kell alkalmazni.
5. Irodalomkutatás
Kérésre, részletesen meghatározott, és egyeztetett szempontok szerint végezhető
irodalomkutatás, melynek során elsősorban saját gyűjteményünkre építünk, de
adatbázisokat és internetes adatforrásokat is használunk. Az irodalomkutatás
időigényes, eredményére várni kell, térítésköteles tevékenység.
6. Fénymásolás, irodai szolgáltatások
A fénymásolás, irodai szolgáltatás, díj fizetése ellenében végezhető, amennyiben a
könyvtári
alaptevékenységet
nem
zavarja.
Másolat
készíthető
hozott
dokumentumokról is. A szolgáltatás a szerzői jogok figyelembevételével végezhető. A
könyvtár nem vállalja politikai, haszonszerzési célzatú, ill. a közízlést sértő másolatok
készítését. A fénymásolások és irodai szolgáltatások térítési díját a fenntartó hagyja
jóvá, a könyvtárban és a honlapon is kifüggesztésre kerül.
7. Internet és számítógép-használat szabályzat
a számítógépet beiratkozott olvasók használhatják, térítési díjfizetés ellenében
a géphasználati szándékot a könyvtárosnál kell jelezni, aki regisztrációt vezeti
nyilvántartó füzetben rögzíti az olvasó nevét, a kezdési és befejezési
időpontot, a térítési díjat.
adatok letöltésére első sorban pendrive használata ajánlott.
dokumentumok nyomtatásáért térítés díjat kell fizetni
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egy gépnél egyszerre legfeljebb 2 használó ülhet.
az használót munkájában megzavarni nem szabad
a használat könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a
környezethez illő, halk és kulturált viselkedésre.
a használó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre (a
hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, a
hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére, szerzői jog
sértése, stb.).
az erőszakos, közízlést és közszemérmet sértő web-oldalak látogatása tiltott,
az ilyen tartalmak használóit a könyvtár a szolgáltatásból kizárja. Az ezekről való
nyomtatást a könyvtár megtagadja.
8. Általános szabályok és viselkedési normák
A könyvtár kulturált teret biztosít a használathoz, a kulturált viselkedést a
használóktól is elvárja. A ruhatár használata díjtalan és kötelező. Az ott elhelyezett
tárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal. A kölcsönző térbe 20*20 cm-nél
nagyobb táska nem vihető be. A könyvtár használati tereiben étkezni, italt fogyasztani
tilos, a mobil telefon használatot kérjük mellőzni, illetve kulturáltan kezelni.
A könyvtárhasználók köréből kizárható az a személy
aki a könyvtárnak kárt okoz
állományát berendezését felszerelését rongálja
tartozását nem rendezi
viselkedése sérti a könyvtár rendjét, tisztaságát
viselkedése alapvető viselkedési normákat sért
a könyvtár használóit magatartásával zavarja
az intézmény dolgozóit munkavégzésükben zavarja
személyi higiéniájának hiánya zavarja a könyvtár használóit.
Osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtárban szakórákat,
foglakozásokat lehet tartani, amely a könyvtár nyitva tartási idejében, előzetes
időpont egyeztetés alapján történhet. A könyvtáros szakmai segítséget adhat a
tanórák, szaktárgyi órák, foglalkozások megtartásához
Az intézmény ideológia- és politikamentesen működik. Ilyen jellegű rendezvények
eseti előfordulására – a társadalmi tolerancia határain belül – kizárólag a fenntartó
előzetes engedélyével kerülhet sor.
Bármilyen külső személy vagy szervezet plakátja, szórólapja csak intézményvezetői
engedéllyel helyezhető el. Házalókat, utcai árusokat a könyvtár nem fogad,
tevékenységüket nem gyakorolhatják a könyvtárban.
9. Záró rendelkezések
A
használók,
esetleges
panaszaikkal,
észrevételeikkel,
javaslataikkal
a
könyvtárosokhoz és az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. (Lásd Panaszkezelési
Szabályzat)
A használati szabályzatot be nem tartókat a könyvtár a szolgáltatásra jogosultak
köréből kizárhatja. A kizárás lehet azonnali is, az olvasószolgálatot ellátó könyvtáros is
meghozhatja.
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A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. A használati szabályzat
módosítását a fenntartónál lehet kezdeményezni.
IX. sz. melléklet
Panaszkezelési Szabályzat
Alapvetés
A Határ Győző Városi Könyvtár nyilvános könyvtárként elkötelezett az iránt,
hogy használói számára minőségi színvonalú szolgáltatásokat nyújtson. Kiemelten
fontos a használók elégedettsége, visszajelzése. Tevékenységével, szolgáltatásaival
kapcsolatban felmerülő észrevételek, kifogásjellegű vélemények kezelését
kulcsfontosságú területként kezeli. A panaszkezelés során a panaszokat, panaszosokat
egyenlő eljárás illeti meg, velük együttműködve, a szabályzatban foglalt módon,
egységesen kell eljárni. A felmerült panaszok olyan visszajelzések, amelyek fontos
ismereteket hordoznak, ezért a panaszkezelést minden esetben értékelni kell, az
eredményeket a működés folyamatának javítására fel kell használni.
I.
A panaszkezelési eljárás
Az azonosított partnerektől beérkező panaszok kezelését különböző szinteken kell
megvalósítani. A panasz felmerülésekor a panaszbejelentés lehetőségéről, a
panaszkezelési folyamatáról az érintett panaszost tájékoztatni kell. A panaszossal
tisztázni kell, hogy kíván-e panaszt tenni és azt milyen formában kívánja megtenni.
I.1. Fogalmak
·
Észrevétel: a panaszos célja az, hogy felhívja a figyelmet egy által hibásnak,
tévesnek ítélt körülményre, véleményét közölje a könyvtárral, de nem kíván
panaszkezelési eljárást, a könyvtár részéről nem vár választ.
·
Panasz: a könyvtár tevékenységével, szolgáltatásaival szemben felmerülő
kifogás jellegű észrevétel, konkrét bejelentés, reklamáció, vélemény-nyilvánítás.
·
Hivatalos panasz: írásban benyújtott panasz
·
Panaszos: olyan személy, aki igénybe veszi a könyvtár szolgáltatásait, és az
intézmény tevékenységével kapcsolatban, a szabályzatban meghatározott módon,
kifogással él.
I.2. A panasz bejelentés módjai
·
Személyesen: A panaszos személyesen panaszt tehet a könyvtár nyitvatartási
idejében, a könyvtár olvasói tereiben és telefonon a könyvtár dolgozóinál.
·
Telefonon a könyvtár nyitvatartási idejében a 66/521-655 telefonszámon.
·
Írásban :
§ faxon a 66/521-655 telefonszámon
§ levélben: Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 szám.
§ elektronikus levélben: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
§ a bejáratnál elhelyezett Véleménydobozban
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II. A panasz kezelése
Honnan érkezik a panasz
A panasz kezelője
Használók, látogatók
Olvasószolgálat /Vezető
Külső- Fenntartó, média, társintézmények, civilszervezetek, Vezető
Belső - Munkatársak
Vezető
A panasz kezelés szintje
·
A Véleménynyilvánító dobozban elhelyezett panaszokon kívül, minden más
esetben a panasznyilvánítás napján kell intézkedni. (A Véleménynyilvánító doboz
tartalmát csütörtöki napokon kell ellenőrizni.)
·
A névvel ellátott panaszok kezelése előnyt élvez az anonim bejelentésekkel
szemben. Az anonim bejelentéseket észrevételként kell kezelni.
·
Minden panaszra reagálni kell.
·
Jogos panasz esetén az ügyet tisztázni kell.
·
Jogtalan panasz esetén is tájékoztatni kell a panasztevőt.
·
Ha a felmerült probléma azonnal nem oldható meg, vagy a panaszos nem
fogadja el annak kezelését, panaszfelvételi lapot kell kitölteni. (Lásd Panaszfelvételi
lap., 1. sz. melléklet)
II.1. Szóbeli és telefonos panaszok kezelése
·
Személyesen, vagy telefonon benyújtott panasz kezelését az olvasószolgálatos
végzi, amelyet azonnal megvizsgál, és lehetőség szerint kezeli azt.
·
A panaszról meg kell állapítani, hogy jogos-e. Ha a felmerült probléma
megoldása gyorsan, a panaszos számára is elfogadható, megnyugtató módon
történik, akkor az esetet a panaszleíró naplóban kell rögzíteni. Erről az
intézményvezetőt minden esetben tájékoztatni kell.
·
A további intézkedésről a vezető dönt, az eset és a meghozott intézkedés
megismerését mindenki aláírásával igazolja a panaszleíró füzetben.
·
A panaszleíró napló tartalma:
Dátum Esemény leírása Megoldás Megjegyzés Aláírás
·
Ha a problémára az olvasószolgálat munkatársa nem talál megoldást, bevonja a
könyvtár vezetőjét.
·
A panasz kezeléséről, annak rendezéséről az eset további megbeszéléséről, a
kollégák tájékoztatásáról, a szükséges intézkedésről a vezető dönt.
·
Ha a panasz nem oldható meg azonnal, vagy a panaszkezelést a panaszos nem
fogadja el, panaszfelvételi-lapot kell kitölteni, panaszkezelési eljárást kell lefolytatni.
II.2. Írásban érkező panaszok kezelése
E-mailben, írásban érkezett panaszokat a könyvtárvezető a beérkezés napján átadja
az olvasószolgálatot ellátó kollégának, aki kitölti a Panaszfelvételi lapot, amelynek
melléklete az írásban érkezett panasz, ezzel megindul a panaszkezelési eljárás.
III.
Panaszkezelési eljárás
·
A panasz kivizsgálása 10 munkanapon belül történik.
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·
Amennyiben a panasz kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, rövid
tájékoztató levél után, 30 napon belül értesíteni kell a panaszost a kivizsgálást követő
intézkedésekről.
·
Amennyiben több információra van szükség, a könyvtár írásban értesíti erről a
panaszost, a határidők ennek megfelelően módosulnak.
·
Az írásban érkezett panaszokra a panaszkezelési eljárás írásban adott,
indoklással ellátott válaszadással zárul.
·
A vezető a könyvtár dolgozóit tájékoztatja a panaszkezelési eljárásról, a
meghozott intézkedésekről.
IV.
A panaszkezelések ügyintézése
·
A könyvtár a panaszfelvételi űrlapot, a panaszkezelési lapot és az arra adott
válaszokat a panasz elintézésétől számított 5 évig megőrzi.
·
A könyvtár a beérkezett panaszokat rendszeresen megvizsgálja, értékeli és a
szükséges intézkedéseket vezető meghozza, tájékoztatja a könyvtárosokat.
·
A könyvtár vezetőjének intézkedése alapján a könyvtár évente elemzést végez,
az ebből levont tapasztalatokat beépíti a könyvtár munkafolyamataiba.
·
Melléklet: 1. sz. melléklet: Panaszkezelési lap
V.
A panasz felülvizsgálata
A panaszos, amennyibe a panaszára adott hivatalos válaszban foglaltakkal nem ért
egyet, vagy bejelentését új információval egészítené ki, kérheti a panaszára adott
hivatalos válasz felülvizsgálatát. A felülvizsgálati kérelmet a könyvtár fenntartója felé:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújthatja be.
Záró rendelkezés
Jelen szabályzatot a munkatársak megismerték, a benne foglaltakkal egyetértettek.
A szabályzat 2016. október 1-jén lép életbe. A könyvtár a panaszkezelési szabályzatot
a könyvtárban és honlapján elérhetővé teszi. A panaszkezelési szabályzat melléklete a
HGYVK SZMSZ-ének
Gyomaendrőd, 2016. szeptember 20.
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
Mellékletek: Panaszkezelési lap
Iktatószám:……………………
PANASZKEZELÉSI LAP
A panasztétel
xx
időpontja:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A panasztevő neve:
x
olvasói törzsszám:
A panasztevő
elérhetősége:
A panasz szintje
Használó
Külső
Belső
A panasz
Szóban
Írásban
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bejelentés módja

személyesen
telefonon

email
levél

A panaszfelvevő
neve:
A panasz tárgya,
leírása:
Csatolt
IGEN
dokumentum van:
IGEN
Döntés a panasz
jogosságáról
A panasz
megoldása
Vezetői döntés a
IGEN
panasz kezeléséről
Meghozott
intézkedések
Megelőző,
ellenőrző
intézkedések
A panasz súlyozása Partnerek véleménye:
A könyvtár érdeke:
A panasztevő
tájékoztatása
Gyomaendrőd, 20……………………………………………
Dinyáné Bánfi Ibolya

NEM
NEM

NEM

Intézményvezető
X. sz. melléklet
Minőségpolitikai nyilatkozat
A Küldetésnyilatkozatban foglaltakkal összhangban, elkötelezettek vagyunk aziránt,
hogy
gyűjteményünket
úgy
alakítsuk,
szolgáltatásait
úgy
szervezzük,
közönségkapcsolatainkat úgy ápoljuk, hogy partnereink igényeinek a lehető
legmagasabb szinten, mindenki számára elérhető módon legyünk képesek
megfelelni.
Használó-központúság
A magas szintű szakmai színvonal megvalósulása érdekében meglévő szolgáltatásait
folyamatosan ellenőrzi, ezek alapján rendszeres önértékelést végez, amely
tevékenység alapot ad a hatékony hibamegelőző és hibajavító beavatkozásnak.
A könyvtár törekszik a szolgáltatások színvonalának fejlesztésére. A felhasználókkal
aktív és interaktív kapcsolatot épít ki, megismerve a külső és belső partnerek
elvárásait.
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Ennek eszközéül elsősorban a rendszeres használói mérések, elégedettségi
vizsgálatok, fórumok szolgálnak. Az így nyert információkat felhasználja
minőségfejlesztő munkája során, beépíti tevékenységébe.
A könyvtár tereit, környezetét és szolgáltatásait az esélyegyenlőség jegyében oly
módon alakítja, hogy a fogyatékkal élők a könyvtári szolgáltatásokat akadály nélkül
igénybe vehessék. Partnereivel való kapcsolattartás során az udvarias és toleráns
kommunikáció alapkövetelmény.
Szabályozottság
A szolgáltatások megbízhatósága és kiszámíthatósága érdekében a gyűjteményt,
szolgáltatásokat, partnerkapcsolatokat a hatályos jogszabályoknak, a szakmai
követelményeknek, és a minőségelvű eljárásrendnek megfelelően alakítja. A könyvtár
vezetése elvárja, hogy minden dolgozója ismerje ezeket az előírásokat, s munkáját
ezek betartásával végezze.
Elkötelezettség
A vezetés és munkatársak elkötelezettek a korszerű, magas minőségű munka végzése
mellett. Kinyilvánítjuk közös felelősségünket és szándékunkat, hogy kialakítjuk a TQM
alapú minőségirányítási rendszert, fenntartjuk azt. Az elért eredményeket
folyamatosan értékeljük, folyamatosan fejlesztjük.
A vezetés fontosnak tartja a kimagasló szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak
alkalmazását, a képzés és továbbképzés ösztönzését, a minőségi munka elismerését.
A munkatársak továbbképzéseken, önképzéssel rendszeresen felfrissítik ismereteiket,
hogy a lehető legjobban megfeleljenek a használói elvárásoknak.
Nyilvánosság
A könyvtár a működését szabályozó alapdokumentumokat közzéteszi. A
minőségbiztosítással összefüggő folyamatos fejlesztőmunka kapcsán keletkező
dokumentációt a honlapján mindenki számára hozzáférhetővé teszi.
Gyomaendrőd, 2015. február 10.
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
XI. sz. melléklet
Esélyegyenlőségi nyilatkozat
A Határ Győző Városi Könyvtár, mint közszolgáltatást nyújtó szervezet, tiszteletben
tartja vele partneri, használói viszonyban állók emberi értékeit, méltóságát,
egyediségét. Elítéli a diszkrimináció minden formáját. Tiszteletben tartja a partnerek
és a használók lelkiismereti és vallásszabadságát. Nem elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. Feladatainak ellátása során minden
tekintetben szem előtt tartja az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elvét.
A partnerek és használók érdekeit és igényeit figyelembe véve, azokat kikérve és
egyeztetve, olyan használói környezetet alakít ki, olyan szolgáltató magatartást nyújt,
amelyek egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőség megvalósításával hozzájárulnak
az alapvető értékeknek a megőrzéséhez.
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Szoláltatásainak szervezése és közvetítése során a 2003. évi CXXV. törvény (az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) maradéktalan
betartására törekszik.
A munkatársak ismerik és elfogadják, tevékenységük során szem előtt tartják az IFLA,
az UNESCO közkönyvtári szolgáltatásokra vonatkozó alapelveit, valamint a magyar
könyvtárosság etikai kódexét.
A munkatársak felelősek azért, hogy megfeleljenek a magas etikai követelményeknek
kapcsolataikban a közösséggel,
a személyzet más tagjaival és
külső szervekkel
A közösség valamennyi tagjával egyenlőképpen kell bánniuk, s mindent el kell
követni annak érdekében, hogy a nyújtott információ a lehető legteljesebb és
legpontosabb legyen. A könyvtárosok nem engedhetik meg maguknak, hogy
személyes állásfoglalásuk és a véleményük határozza meg, kiket szolgálnak ki a
közösség tagjai közül, s milyen dokumentumokat szereznek be és tesznek a polcra. A
közösségnek bíznia kell a könyvtári személyzet elfogulatlanságában, ha a könyvtár a
közösség minden tagjának igényeit ki akarja elégíteni.
A HGYVK Esélyegyenlőségi nyilatkozatát a munkatársak véleményezték,
megvitatták, elfogadták. Betartása valamennyi munkatárs részére kötelező.
Gyomaendrőd, 2015. december 20.
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
XII. sz. melléklet
Szolgáltatási díjak
Méret Szín
Tevékenység
díj
A/4
FeketeFénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép
20,fehér
A/4
FeketeFénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép
30,fehér
A/3
FeketeFénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép
40,fehér
A/3
FeketeFénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép
60,fehér
A/4
Színes
Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett
150,A/4
Színes
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett
100,A/4
Színes
Fénymásolás, nyomtatás kép 25 %-ban fedett
50,A/3
Színes
Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett
300,A/3
Színes
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett
150,A/3
Színes
Fénymásolás, nyomtatás kép 25 %-ban fedett
100,A/4
Színes
Fénymásolás, nyomtatás szöveg
50,A/3
Színes
Fénymásolás, nyomtatás szöveg
100,A/4
Laminálás laponként
100,337

A/3
A/4

Laminálás laponként
Szkennelés oldalanként

Feketefehér, vagy
színes
A/3
FeketeSzkennelés oldalanként
fehér, vagy
színes
Spirálozás 6-32 mm
Előlap+hátlap
Számítógép használat, minden megkezdett fél óra
Számítógép használat, rövididejű, maximum 10 perc
A/4
Faxolás, oldalanként
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje
Késedelmes visszahozás felszólítás ellőtt, 60 napot
meghaladó
Első felszólítás postai úton
Második felszólítás postai úton
Harmadik felszólítás postai úton
Ajánlott levél felszólítás után postaköltség
+késedelmi díj
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti
- amennyiben feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft, de
minimum 1000 Ft
Határidő: azonnal

200,50,-

100,-

250,100,100,50,200,50,800,50,100,200,400,600,500,500,1000,-

Toldi Balázs polgármester a könyvtárhasználati szabályzat jóváhagyásáról kérte a
képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
69/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Határ Győző Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben
elfogadják az intézmény szakmai beszámolóját.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
70/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete elfogadja Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető által
készített szakmai beszámolót a Határ Győző Városi Könyvtár 2016.
évi működéséről.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a könyvtár törlési beszámolójának jóváhagyásáról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
71/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Határ Győző Városi Könyvtár törlési beszámolóját, mely
a 2016. évben törlésre került dokumentumokról készült.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a könyvtár 2017. évre vonatkozó munkatervét
kérte elfogadni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
72/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata

339

Gyomaendrőd
Város
testülete elfogadja a Határ
vonatkozó munkatervét.

Önkormányzatának
KépviselőGyőző Városi Könyvtár 2017. évre

Határidő: azonnal
12.Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a támogatást szolgáló alapok
kezdeményezettjei elkészítették beszámolójukat. A támogatásban részesült
szervezetek a civil alapra 10, az idegenforgalmi alapra 11, a környezetvédelmi alapra
7, a sportalapra 15 szervezet nyújtotta be beszámolóját, illetve 2016-ban a
támogatást szolgáló alapok rendszerén kívül a képviselő-testület további 5
szervezetnek nyújtott támogatást.
A beszámolók pénzügyi bizonylatainak ellenőrzése megtörtént. A belső ellenőrzés
során készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletében olvasható. A Sóczózugi
Környezetvédelmi és Horgász Egyesület módosítási kérelmet nyújtott be 2016.
decemberben, mely módosítási kérelmet a Képviselő-testület a 2017. január ülésén
elutasította. Az Egyesület ezt követően az elszámolással egyidejűleg benyújtott egy új
módosítási kérelmet, melynek megfelelően 398.400,-Ft-ot visszautalt az
önkormányzat részére.
A belső ellenőr javaslata a pályázók felé, hogy a benyújtott pályázati cél
megvalósítását évközben kellő gondossággal figyeljék, és ha indokolt azt módosítsák.
Az eljárásrend betartásával, ha szükséges nyújtsák be módosítási kérelmüket
döntéshozatalra. Ezzel kiküszöbölhető az a helytelen gyakorlat, hogy mindezt már az
elszámolás időszakában észleljük.
Az elszámolásban a hivatal mindenkinek segít, de ez ne az utolsó napon bejövő
kérelmekkel történjen.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új pályázati kiírásban van egy lényeges pont az
elszámolások vonatkozásában, hogy a 100.000 Ft alatti számlákkal is el kell számolni,
azokat mellékelni kell.
A véleményező bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják
a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket az 1. döntési javaslat elfogadására.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
73/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben nyújtott
támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolóit elfogadja.
Záróbeszámolót benyújtott szervezetek:
S.sz. Pályázó

Pályázati
azonosító

támogatás

1

Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület

CIV-001-16

400.000,-Ft

2

Kulturális Egyesület Komédiás Kör

CIV-002-16

100.000,-Ft

3

Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport

CIV-003-16

350.000,-Ft

4

Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület

CIV-004-16

500.000,-Ft

5

Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének
CIV-005-16
Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány

200.000,-Ft

6

Hallható Hang Alapítvány

CIV-006-16

250.000,-Ft

7

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány

CIV-007-16

600.000,-Ft

8

Közalapítvány
Közgyűjteményeiért

CIV-008-16

1.540.000,Ft

9

OMart Kulturális Műhely Egyesület

CIV-009-16

200.000,-Ft

10 Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány

CIV-010-16

300.000,-Ft

11 Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány

IFA-001-16

650.000,-Ft

Gyomaendrőd

Város

12

Dr. TÓTH ELEK KERTBARÁT KÖR-a KK ORSZÁGOS
IFA-002-16
SZÖVETSÉG TAGJA

60.000,-Ft

13

Dél-Alföld-Európai
Gazd,Kult,Okt,Int,Együttm.Koordináló Egyesület

IFA-003-16

50.000,-Ft

IFA-004-16

100.000,-Ft

Unió

14 Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
15

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi
IFA-005-16
Egyesülete

16 HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET

46.000,-Ft

IFA-006-16

250.000,-Ft

17

Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének
IFA-007-16
Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány

374.000,-Ft

18

Gyomaendrődi
Egyesület

IFA-008-16

350.000,-Ft

IFA-009-16

500.000,-Ft

243. IFA-010-16

100.000,-Ft

Üdültetési

Szövetség

Turisztikai

19 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
20 Galamb

és

Kisállattenyésztők

Egyesülete
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21 Rideg Zoltán Ev.

IFA-011-16

22 Bónom-zug Vizéért Egyesület

KOR-001-16 800.000,-Ft

23

Békés
Megyei
Egyesület

Peresi-holtág

Természetvédelmi

400.000,-Ft

KOR-002-16 400.000,-Ft

24 Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász

KOR-003-16 51.600,-Ft

25 Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület

KOR-004-16 400.000,-Ft

26 Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület KOR-005-16 550.000,-Ft
27 Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület

KOR-006-16 500.000,-Ft

28 Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület

KOR-008-16 500.000,-FT

29 Kner Tánc,-Sport Egyesület

SPO-001-16 350.000,-Ft

30 Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület

SPO-002-16 750.000,-Ft

31 Korona Biliárd Klub

SPO-003-16 100.000,-Ft

32 Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-004-16

33 Sánc Röplabda Sportclub

SPO-005-16 125.000,-Ft

34 KÖRÖS KAJAK SPORTEGYESÜLET

SPO-006-16

2.000.000,Ft

35 Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület

SPO-007-16

1.700.000,Ft

36 Székely Mihály Modellező és Sportklub

SPO-008-16 100.000,-Ft

37 RUMBA Táncsport Egyesület

SPO-009-16 900.000,-Ft

38 Körösmenti Íjfeszítő Egylet

SPO-010-16 175.000,-Ft

39 Gyomaendrődi Judo Klub

SPO-011-16

40

Gyomaendrődi
Egyesület

Kis

Bálint

Általános

Iskola

Sport

41

Gyomaendrődi
Egyesület

Kis

Bálint

Általános

Iskola

Sport

1.000.000,Ft

1.200.000,Ft

SPO-012-16 500.000,-Ft
SPO-013-16 300.000,-Ft
3.300.000,Ft

42 Gyomaendrődi Futball Club

SPO-014-16

43 Gyomaendrődi Futball Club
Határidő: azonnal

SPO-015-16 500.000,-Ft

Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
342

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
74/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évben támogatást szolgáló alapok rendszerén kívüli - önkormányzati forrásból
támogatásban részesített szervezetek záróbeszámolóit.
Záróbeszámolót benyújtott szervezetek:
Támogatott szervezett

Kulturális Egyesület Komédiás 136/2016. (III.
Kör
határozata
Országos
Alapítvány

Támogatás
összege

Támogatói döntés
31.)

Gye

Kt

150.000,-Ft

Mentőszolgálat 210/2016 (IV. 28. ) Gye. Kt.
30.000,-Ft
határozata

Békés Megyei Culinary Team

454/2016. (IX.
határozata

29.)

Gye.

Kt.

Bethlen Gábor Alapítvány

569/2016. (XI.
határozata

24.)

Gye

Kt.

országos 568/2016. (XI.
határozata

24.)

Gye.

Kt.

MASZK
Színészegyesület

300.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft

Határidő: azonnal
13.Napirendi pont
Beszámoló a 2016. évi Szaloncukor Kupáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót az előterjesztés
ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Varga Lajos Sportcsarnokban
2016. december 3-án, tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre a
Szaloncukor Kupa, a nemzetközi kispályás gyermek labdarúgó torna, melyre a 2003.
január 1. után született gyerekeket vártak.
Az eseményen 5 csapat vett részt, akik körmérkőzést vívtak egymással. A
rendezvényen a gyomaendrődieken kívül képviselte magát Bihardiószeg, Szarvas, és
két testvérvárosunk, Nagyenyed és Pilzno ifjúsági futball csapata is. A torna
megszervezését a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület vállalta. Az Egyesület
szakmai beszámolója az előterjesztés mellékletében olvasható.
A torna a következő eredménnyel zárult:
I. Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
II. Nagyenyed
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III. Pilzno
IV. Bihardiószeg
V. Szarvasi FC
Az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
75/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a 2016. évi Szaloncukor Kupáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
14.Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft. 2016. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a 2012.
szeptemberi ülésén meghatározta az éves lakásgazdálkodási beszámoló
szempontrendszerét, mely az előterjesztésben olvasható.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a meghatározott
szempontrendszer alapján elkészítette a 2016. évi lakásgazdálkodási tevékenységről
szóló beszámolóját. A bizottsági ülések előkészítését követően Dinya József
ügyvezető jelezte, hogy a beszámoló adminisztrációs hibát tartalmaz, ezért a
Képviselő-testületi ülésre az beszámoló javított változata csatolva lett az
előterjesztéshez.
Az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és a döntési javaslat
szerinti elfogadását javasolja.
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Poharelec László képviselő megjegyezte, a beszámolót olvasva, nem igazán jó a
helyzet a lakásgazdálkodás tekintetében. A képviselő-testületnek is lesz tennivalója
ezen a téren.
Ügyvezető úr leírta, hogy megfontolásra javasolja a Vízmű sor és a Fő út 133 .sz. alatti
lakások további sorsát. Vagy eladni az ott lakóknak, vagy kerüljenek lebontásra, a
bérlőket pedig helyezzék át másik bérleménybe. A maga részéről a második
megoldást tudná támogatni, azokat az épületeket nem lehet már felújítani,
karbantartani. Ebben kellene gondolkozni a képviselő-testületnek is.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő megkérdezte, miért engedik, hogy ekkora
tartozások képződjenek. Miért nem szabnak egy összeghatárt, például 100.000 Ft
alatt. Jelentős összegű hátralékok vannak felhalmozódva.
Dinya József ügyvezető válaszolva elmondta, a tartozások nagyrésze közműtartozás
volt, és ezek még abból az időből származnak, amikor még nem a lakók fizették a
közműveket. Ma már a lakók kötnek szerződést a szolgáltatóval, így most már nem
hagyják felhalmozódni a hátralékot. Amióta a Zöldpark Kft-hez került a
lakásgazdálkodás, azóta nincs tartozás.
Toldi Balázs polgármester megerősítette a fentieket. Ezek még 2014. és azt
megelőző tartozások. Akkor alakított az önkormányzat a bérleti konstrukciókon, és
azóta nincsenek, és nem lesznek ilyen jellegű problémák.
A Vízműsori lakásokkal kapcsolatban korábban hozott már egy döntést a testület,
hogy azokat huzamosabb ideig nem adják bérbe, évente újítják a szerződést, és ha
tudnak a városban olyan lakásokat vásárolni, ahol ezeknek a lakóknak a további
lakhatását biztosítani tudják, akkor meg tudják kezdeni az ottani lakások
felszámolását. További problémát jelent azonban, hogy az ottani lakások közül
néhány magántulajdonban van, amelyek helyzetére szintén megoldást kell találni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hány lakást érint a Vízmű soron,
és ezekből mennyi a magántulajdonban lévő.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, 4 önkormányzati bérlakásról, és 2
magántulajdonban lévő lakásról van szó.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
76/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozattal elfogadott lakásgazdálkodási
beszámoló szempontrendszerében foglaltak alapján a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi
lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
15.Napirendi pont
Beszámoló az IKSZT 2016. évi feladatellátásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány évente számol be a Képviselő-testületnek a fenntartásában működő
Rózsahegyi Ház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér előző évi eredményeiről,
önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Önkormányzatunk az Alapítvány részére 2016. évben 4.907.000 forintot utalt át. Az
átutalt összegből 2 286 000 Ft bérek és járulékaik kifizetéséhez biztosított, 2 121 000
Ft dologi kiadások finanszírozásához, 500 000 Ft pedig a Bogrács napja
költségeire adtak át.
Az Alapítvány a még fennálló 1 175 195 Ft kölcsöntartozásával 2016 év
végére elszámolt, továbbá elszámolt a Bogrács Napja megrendezéséhez az
önkormányzathoz benyújtott Idegenforgalmi Alap pályázaton elnyert 500.000 Ft
vissza nem térítendő támogatással.
Az Önkormányzat részéről az IKSZT működtetéséhez végleges jelleggel biztosított
támogatási összeg 4 407 000 Ft volt 2016. évben.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
77/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rózsahegyi
Iskola Diákjaiért Alapítvány által működtetett öregszőlői Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér 2016. évi feladatellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017. február 23.
Felelős: Farkas Zoltánné alapítvány elnöke
16.Napirendi pont
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására Dr. Varga Imre ügyvéd
úrral kötött megbízási szerződést. A szakértői feladatok 2017. február 9. napjával a
következőkkel egészültek ki:
a) Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetmények feladása,
b) A nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál az eljárást
megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldése az
ajánlattevőknek,
c) A Kbt. 43. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett közbeszerzési adatbázisban (KBA) történő közzétételek
teljesítése.
Egyebekben a megbízási szerződés nem változott.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a megbízási szerződés módosítását a
döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési
javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
78/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
február 9-i hatállyal jóváhagyja Dr. Varga Imre, felelős
akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóval
kötött
megbízási
szerződés módosítását a következő tartalommal:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Módosítás
mely egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500
Gyomaendrőd,
Selyem
út
124.
képviselő:
Toldi
Balázs
polgármester), klasszikus
ajánlatkérő, mint
megbízó
(továbbiakban: Megbízó),
másrészről pedig Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.;
lajstromszám: 00449; adószám: 44584162-2-24 , bankszámlaszám:
OTP Bank Nyrt. 11733003-20091729), mint megbízott (továbbiakban:
Megbízott) között a következő feltételek szerint jött létre:
Felek megállapodnak, hogy a Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete 419/2016. (IX. 29.) Gye.Kt. határozatával jóváhagyott
megbízási szerződés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
1.
A Megbízó megbízza a Megbízottat a saját költségvetés
terhére vagy olyan támogatással megvalósuló beszerzés esetén,
amely nem tartalmaz a közbeszerzési költségek elszámolására
vonatkozó lehetőséget, az általa indítandó közbeszerzési eljárásban
az alábbi tevékenységek elvégzésére:
a)
a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítása
b)
közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges, a megbízó
közbeszerzési szabályzatában és a jogszabályokban meghatározott
szaktanácsadói feladatok teljesítése és okiratok ellenjegyzése
c)
az eljárás során a bírálóbizottságba kijelölés esetén a
közbeszerzési szakértelem biztosítása
d)
a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban kezdeményezett
jogorvoslati eljárásokban az ajánlatkérő képviselete
e)
Az átadott felhasználó név és jelszó kizárólag a megbízás
keretei között, annak teljesítése érdekében történő felhasználása
f)
Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetmények feladása
g)
A nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál
az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
megküldése az ajánlattevőknek
h)
A Kbt. 43. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett közbeszerzési adatbázisban
(KBA) történő közzétételek teljesítése
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Felek megállapodnak, hogy az olyan beszerzések esetében, amikor az
adott beszerzés finanszírozása pályázati forrásból történik, és az
tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos
költségeket, a közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására és a
jogszabályban meghatározott felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok elvégzésére és a közbeszerzési szakértelem
biztosítására külön megállapodást kötnek.
Felek megállapodnak, hogy a 2. pontot az alábbiak szerint
módosítják:
2.
képezi:

A közbeszerzési eljárásokban a Megbízó feladatát

a)
A közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntések
meghozatala és a Kbt-ben meghatározott, az eljáráshoz szükséges
dokumentumok átadása
b)
A Megbízott feladatainak teljesítése érdekében, valamint a KBAba való hozzáférés érdekében a Megbízó felhasználói nevének és
jelszavának a Megbízott részére történő átadása.
Egyebekben a megbízási szerződés nem változik.
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2017. február 9.
………………………………………
Megbízó

………………………………….
Megbízott
felelős
akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó

Jogi ellenjegyző:
Záradék:
Jelen megállapodást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
……/2017. (II.23.) Gye. Kt. határozatával
jóváhagyta.
Határidő: azonnal
17.Napirendi pont
Intézményvezetők bérének módosítása bérpótlék miatt
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat fenntartása
alá tartozó öt intézményt érint 2017. január 1. napjától az ágazati jogszabályok
alapján bérpótlékok megállapítása, illetve bérpótlékok mértékének vagy összegének
változása. Az intézmények közalkalmazottainak a bérmódosításai megtörténtek a
jogszabályoknak megfelelően. Az intézményvezető bérének módosítása szintén az
ágazati jogszabályok alapján történik, melyhez a Képviselő-testület, mint kinevezési
jogkör gyakorlója jóváhagyása szükséges.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a jóváhagyás megadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról.
Elsőként a könyvtár igazgatója, Dinyáné Bánfi Ibolya bérének megállapításáról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
79/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határ
Győző Városi Könyvtár igazgatója, Dinyáné Bánfi Ibolya (5500
Gyomaendrőd, Arany J. u. 14. szám alatti lakos) bérét 2017. január 1.
napjától, mint magasabb vezető bérét az 1992. évi XXXIII. tv. 23. §, 6177. §-ai, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19-21. §-ai és 5.
melléklete alapján a következőként állapítja meg:
Tárgyhavi alapilletmény
(F fizetési osztály 13 fizetési fokozat)
Magasabb vezetői pótlék 225%
Kulturális Illetménypótlék 142%
Összesen egyhavi illetmény
(kerekítve)

188 795 Ft
45 000 Ft
28 400 Ft
262 200 Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, a Szent Antal
Népház igazgatói bérének megállapításáról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
80/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent
Antal Népház igazgatója, Dr. Szonda István (5500 Gyomaendrőd,
Kovács Imre u. 48. szám alatti lakos) bérét 2017. január 1. napjától,
mint magasabb vezető bérét az 1992. évi XXXIII. tv. 23. §, 61-77. §-ai,
valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19-21. §-ai és 5.
melléklete alapján a következőként állapítja meg:
Garantált illetmény:
(I fizetési osztály 09 fizetési
fokozat)
Magasabb vezetői pótlék: 250%
További szakképesítésre (7%)
Nyelvtudási pótlék (50%)
Kulturális Illetménypótlék (163%)
Összesen egyhavi illetmény
(kerekítve)

216 905 Ft
50 000 Ft
15 183 Ft
10 000 Ft
32 600 Ft
324 700 Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Weigertné Gubucz Edit
megállapításáról szóló 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.

igazgató

bérének

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
81/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kállai
Ferenc Kulturális Központ igazgatója, Weigertné Gubucz Edit (5500
Gyomaendrőd, Luther u. 16. szám alatti lakos) bérét 2017. január 1.
napjától, mint magasabb vezető bérét az 1992. évi XXXIII. tv. 23., 6177. §-ai, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19-21. §-ai és 5.
melléklete alapján a következőként állapítja meg:
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Garantált illetmény:
(F fizetési osztály 07 fizetési fokozat)
Garantált bérminimumra való kiegészítés
Magasabb vezetői pótlék: 250%
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:
Kulturális illetménypótlék
Összesen egyhavi illetmény (kerekítve)

149 145 Ft
11 855 Ft
50 000 Ft
16 600 Ft
22 400 Ft
250 000 Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője, Pál Jánosné bérének megállapításáról szóló döntési javaslatot
tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
82/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője,
Pál Jánosné (5500 Gyomaendrőd, Móricz Zs. u. 1. sz. alatti lakos) bérét
2017. január 1. napjától, mint magasabb vezető bérét az 1992. évi
XXXIII. tv. 23. §, 61-77. §-ai, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 3. §, 14. § 15/A. § és a 21. §-ai alapján a következőként
állapítja meg:
Garantált illetmény:
(G fizetési osztály 09 fizetési
fokozat)
Szociális ágazati összevont pótlék
Magasabb vezetői pótlék (250%):
Összesen egyhavi illetmény (kerekítve)

169 228 Ft
94 576 Ft
50 000 Ft
313 800 Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Dr. Lemák György intézményvezető bérének
megállapításáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
83/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatójának, Dr. Lemák György (1188
Budapest, Benjamin u. 14/b. szám alatti lakos.) bérét 2017. január 1.
napjától, mint magasabb vezető bérét – az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 1.
melléklete; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelete; a valamint az egyes egészségügyi
dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól
szóló
256/2013.
(VII.
5.)
Korm.
rendelet
4. melléklete alapján – a következőként állapítja meg:
Garantált illetmény:
(I fizetési osztály 11. fizetési fokozat
Magasabb vezetői pótlék: 200%
Összesen egyhavi illetmény (kerekítve)

446 720 Ft
40 000 Ft
486 720 Ft

Határidő: azonnal
18.Napirendi pont
Adóellenőrök 2017. évi foglalkoztatása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a novemberi
ülésén határozott arról, hogy a hivatalnak adóellenőrök 2017. évi foglalkoztatására
vonatkozó javaslatot kell kidolgozni a képviselő-testület 2017. februári ülésére.
Két fő területre célszerű az ellenőrzést bontani:
Az egyik az idegenforgalmi adó ellenőrzése, a másik terület pedig a magánszemélyek
kommunális adójának, illetve a vállalkozási célú épületek utáni építményadónak az
ellenőrzése.
E két területnek az ellenőrzése elsősorban a földhivatali adatoknak az adónyilvántartó
rendszerben meglévő adatok összevetésével, főleg irodai munkával, kisebb mértékű
helyszíni ellenőrzéssel történne, melynek során kiszűrhetőek az adózatlan ingatlanok.
Ezt a feladatot az előző év második feléhez hasonlóan az Adó Osztály dolgozói látnák
el, mely munka szintén célfeladatként kerülne részükre meghatározásra.
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Az ellenőrzésre túlmunkában, április 1-től október 31-ig terjedő időszakban kerülne
sor. Az elvégzett feladat utáni javadalmazás fedezetét a feltárt adózatlan ingatlanok
után kivetett, abból befolyt adóbevétel 40 százaléka jelenthetné, melynek fedezetet
kellene nyújtania a kifizetett plusz munkabér után fizetendő járulékokra is. Az egy
személynek ilyen címen kifizethető plusz juttatás nagysága azonban maximalizálva
lenne, egy havi bruttó átlag munkabérnek (220.000 Ft) megfelelően. Az
elszámolás 2017. október végén, az ellenőrzés hatására befolyt bevételek alapján
történne.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatban
foglaltak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
84/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 2017.
évi adóellenőrzési feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Adó
Osztályának dolgozói által, részükre célfeladatul kitűzött
adóellenőrzési eljárás során kívánja ellátni. Az elért eredmény utáni
jutalékot, illetve az adóellenőrzési munkával kapcsolatos költségek
forrását az alábbiak szerint határozza meg:
1. Idegenforgalmi adónál a jutalék mértéke az ellenőrzési időszaknak
a 2016. év azonos időszakában bevallott adóköteles vendégéjszakák
számához viszonyított növekedése után 150 Ft/vendégéjszaka.
2. Üdülési célú épületek utáni építményadónál a jutalék mértéke
- feltárt épületenként 5.000 Ft, plusz
- a feltárt adóköteles m2 után kivetett adó 25 %-a.
3. Vállalkozási célú épületek utáni építményadó és kommunális adó
adóellenőrzési munkájával kapcsolatos költségek forrásául az
ellenőrzés során feltárt adózatlan ingatlanok után kivetett, abból
2017. április 1 - október 31. között befolyt adóbevételek 40 %-át jelöli
ki azzal, hogy az egy főnek ezen a címen kifizetett bérösszeg nem
haladhatja meg a bruttó 220.000 Ft-ot.
Határidő: azonnal
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19.Napirendi pont
Székhelyhasználati kérelem
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatala kérelmet nyújtott be a Képviselő–testület felé. A
Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztályának székhelyét az 5510 Dévaványa, Árpád u. 2. sz. alatti jelenlegi címéről a
Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatti
központi épületébe kívánják áthelyezni. A képviselő-testület hozzájárulását kérik az
elhelyezéséhez szükséges a kormányablakot is magába foglaló épületrész 23. és 24.
irodái közötti könnyűszerkezetű válaszfalon egy elhúzható ajtó elhelyezéséhez.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a kérelemben foglaltak
tudomásul vételét.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
85/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete tudomásul
veszi, a
Békés
Megyei
Kormányhivatal
Gyomaendrődi
Járási
Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Állategészségügyi Osztályának (5510 Dévaványa, Árpád u. 2.) az 5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatti Békés Megyei
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala kormányablakot is
magába foglaló épületrészbe való székhelyáthelyezését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Békés
Megyei
Kormányhivatal
Gyomaendrődi
Járási
Hivatala
a
Gyomaendrődi
Járási
Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Állategészségügyi Osztálya áthelyezése során az 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. szám alatti kormányablakot is magába foglaló
épületrész 23. és 24. irodái közötti könnyűszerkezetű válaszfalon egy
elhúzható ajtót építsen be.
Határidő: 2017. február 23.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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20.Napirendi pont
Templom-zugi strandon lévő egyes építmények felújítási munkáinak felmérése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 2015. december 28-án bérleti szerződést kötött Pájer Sándor egyéni
vállalkozóval Templom-zugban található ingatlanok, valamint a 03/9 hrsz.-ú,
strandfürdő megnevezésű, 2 ha 4441 m2 területű, természetben a Hármas-körös
ártérben lévő ingatlan használatára.
A bérleti szerződés III.1.4. pontja előírja a bérlő részére igazolható módon
tájékoztatnia kell a bérbeadót az ingatlanok bérletéről, a szerződés teljesítéséről.
Pájer Sándor bérlő elkészítette a beszámolóját, melyet a Képviselő-testület a 2016.
novemberi ülésén megtárgyalt és elfogadta azt.
A beszámoló kitért a bérlő által szükségesnek ítélt alábbi felújítási feladatok
megvizsgálására, felmérésére.
1. Partvédelem egyes szakaszai megcsúsztak, elváltak a parttól.
2. Nagy faház zuhanyzós építményrész oldalfalának a kijavítása.
3. Az 1-2-3-6-8-as faházak onduline tetőfedésének a cseréje.
A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a helyszínen megtörtént a bérlő által
jelzett felújítási munkák felmérése. A felmérés alapján megállapítást nyert, hogy a
felsorolt munkák karbantartás keretében javíthatók, így annak költségei a bérlőt
terhelik.
A véleményező bizottságok az előterjesztés szerinti döntési javaslatot javasolják a
képviselő-testületnek elfogadásra.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
86/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pájer
Sándor egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Arany János utca
23/1.) által beterjesztett, a Templom-zugban lévő strandfürdő (7701/1
hrsz.) és a 7701/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő betonpartvédelem, a nagy
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faház zuhanyzós építményrész oldalfalának, valamint a 1-2-3-6-8-as
faházak onduline tetőfedés javítási munkáit karbantartásnak tekinti,
mely a 2015. december 28.-án megkötött bérleti szerződés VII.1.
pontja alapján a bérlő feladata.
Határidő: 2017. február 23.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21.Napirendi pont
Sportpályák vagyonrendezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a sportpályák vagyonrendezése
egyeztetése során született megállapodás alapján a Gyomaendrődi Futball Club által
az Erzsébet ligeti sporttelepen térítésmentes átadásra felajánlott eszközöket a
továbbiakban a Futball Club fogja használni. A népligeti sportpályán lévő
térítésmentes
átadásra
felajánlott
eszközöket
pedig
a
Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó Egyesület használatába kerül.
A Gyomaendrődi Városi Sportegyesület végelszámolás alatt áll, amely még nem
fejeződött be. Az egyesületnek a végelszámolás során intézkednie kell a vagyona
további sorsáról. A sportegyesület kezdeményezte, hogy tulajdonában lévő
sporteszközöket, építményeket térítésmentesen átadja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának.
A vagyonrendezés célja, hogy az eszközök az önkormányzat nyilvántartásába
bekerüljenek, különösen a végelszámolása alatt álló egyesület esetében. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy az eszközöket és az ingatlanokat használó
labdarúgó sportszervezeteknek nem kell a karbantartási, állagmegóvási feladatokat
elvégezniük a saját költségükön.
Az előterjesztést a Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntési
javaslatok elfogadására.
Elsőként az eszközfelajánlások elfogadásáról szóló döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
87/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja a
Gyomaendrődi Futball Club (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1.), valamint a
Gyomaendrődi Városi Sportegyesület „v.a.”(5502 Gyomaendrőd, Népliget 1.) által
térítésmentesen önkormányzati tulajdonba vételre felajánlott, az alábbiakban
részletezett vagyontárgyakat.
1. Gyomaendrődi Futball Club (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1.)
Erzsébet ligeti sporttelep
Ssz.
Megnevezés

1.

2.
3

Bruttó
Halmozott Nettó érték
érték
écs.
(Ft)
(Ft)
(Ft)
2016.12.31.
553 253
11 581
541 672

Labdafogó háló telepítése,
tereprendezés, betonozás, drót
elhelyezése komplett munkálatok
Labdafogó háló 5 mm-es, 12x12
szemméret
Futball kapu garnitúra (2 db kapu
centerpályán, pályaválasztó korlát,
cserepad kialakítás)
Összesen:

Népliget úti sporttelep
Ssz.
Megnevezés

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Öltözőépület felújítása, tetőfelújítás,
bádogozás, felújításhoz kapcsolódó
festési munkálatok
Bejárati ajtó csere 2 db (műanyag)
Labdafogó háló telepítése
(tereprendezés, betonozás, drót
elhelyezése, komplett munkálatok
Labdafogó háló 5 mm-es, 12x12 mm
szemméret
Futball kapu garnitúra (2 db kapu
centerpályán)
Futball kapu garnitúra (2 db kapu
edzőpályán), pályaelválasztó korlát
Öntöző dob: RM SPEEDY 40/130,
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114 573

24 988

89 585

620 000

12 770

607 230

1 287 826

49 339

1 238 487

Bruttó érték Halmozott Nettó érték
(Ft)
écs.
(Ft)
(Ft)
2016.12.31.
3 204 871
74 809
3 130 062

305 480
553 253

9 240
11 581

296 240
541 672

114 573

24 988

89 585

217 000

47 241

169 759

370 000

7 582

362 418

589 000

132 904

456 096

gépszám: 40440130
Összesen:

5 354 177

308 345

5 045 832

2. Gyomaendrődi Városi Sportegyesület „v.a.”(5502 Gyomaendrőd, Népliget 1.)
Népliget úti sporttelep
Ssz.
Megnevezés

Bruttó érték Halmozott Nettó érték
(Ft)
écs.
(Ft)
(Ft)
2016.12.31.
1.
Szociális épület
112 979
112 979
0
2.
Mosógép
10 000
10 000
0
3.
Fogas
6 000
6 000
0
4.
Centrifuga
21 764
21 764
0
5.
Fűnyíró traktor
245 507
245 507
0
6.
Faházak
11 432 267 11 432 267
0
7.
Szegélynyíró
40 800
40 800
0
8.
Futópálya
3 065 914
960 853
2 105 061
9.
Fűnyíró
11 120
11 120
0
10. Fedett kispad
124 465
124 465
0
11. Asztalok, padok
232 320
232 320
0
12. Focikapu 2 db
98 000
98 000
0
13. Vaskorlát 97 m
98 500
98 500
0
14. Padsor 80 m
97 600
97 600
0
15. Vaskorlát 67 m
67 500
67 500
0
16. Asztal, pad 20 db
330 000
330 000
0
17. Oszlop, 19 db
190 000
190 000
0
18. Magas kerítésdrót
122 400
122 400
0
19. Telefonkészülék
11 920
11 920
0
20. Üzemanyagtartály
11 496
11 496
0
21. Vízmelegítő 2 db
90 000
90 000
0
22. Kerítés oszlopok
99 000
99 000
0
23. Kapu 2 db
98 000
98 000
0
24. Öltözőszekrény 3 db
98 700
98 700
0
25. Vasváz padhoz asztalhoz 40 db
192 500
192 500
0
Összesen:
16 908 752 14 803 691 2 105 061
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint a
vagyontárgyakat használatba adják a Gyomaendrődi Gyermeklabdarugó Egyesület
részére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
88/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felajánlja ingyenesen
használatba a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület (5500 Gyomaendrőd,
Eötvös utca 4/2.) labdarúgó sporttevékenység végzéséhez az alábbi haszonkölcsön
szerződés alapján, az abban leírt eszközöket, építményeket, továbbá a 6239 hrsz.-ú
kivett sportszertár és öltöző épület megnevezésű ingatlant határozatlan időre.
A haszonkölcsönbe adás célja: a Gyermeklabdarúgó Egyesület működéséhez tárgyi
feltételek biztosítása.
MEGÁLLAPODÁS INGATLAN ÉS INGÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA
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 Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület (székhely:
5500
Gyomaendrőd, Eötvös utca 4/2., szervezet nyilvántartási száma: 04-02-0002845,
adószám: 18395387–1 - 04, képviseli: Pántya Sándor elnök), 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 …/2017. ( II. 23.) önkormányzati határozata
alapján az alábbi megállapodást kötik meg:
A jelen megállapodás célja, hogy az 1. és 3. pontban leírt vagyontárgyak használatba
adásával a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület labdarúgó sporttevékenység
végzéséhez a tárgyi feltételek biztosítva legyenek.
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1.
A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben
Gyomaendrőd, Endrőd Népligetben található 6239 hrsz.-ú kivett sportszertár és
öltöző épület megnevezésű ingatlan.
2.
Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlant haszonkölcsönbe adja,
amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint
haszonkölcsönbe vesz.
3.
A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében az alábbiakban részletezett
vagyontárgyak.
Ssz.

1.

2.
3.

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

Megnevezés

Öltözőépület felújítása, tetőfelújítás,
bádogozás, felújításhoz kapcsolódó
festési munkálatok
Bejárati ajtó csere 2 db (műanyag)
Labdafogó háló telepítése
(tereprendezés, betonozás, drót
elhelyezése, komplett munkálatok
Labdafogó háló 5 mm-es, 12x12 mm
szemméret
Futball kapu garnitúra (2 db kapu
centerpályán)
Futball kapu garnitúra (2 db kapu
edzőpályán), pályaelválasztó korlát
Öntöző dob: RM SPEEDY 40/130,
gépszám: 40440130
Szociális épület
Mosógép
Fogas
Centrifuga
Fűnyíró traktor
Faházak
Szegélynyíró
Futópálya
Fűnyíró
Fedett kispad
Asztalok, padok
Focikapu 2 db
Vaskorlát 97 m
Padsor 80 m
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Bruttó
Halmozott Nettó érték
érték
écs.
(Ft)
(Ft)
(Ft)
2016.12.31.
3 204 871
74 809
3 130 062

305 480
553 253

9 240
11 581

296 240
541 672

114 573

24 988

89 585

217 000

47 241

169 759

370 000

7 582

362 418

589 000

132 904

456 096

112 979
10 000
6 000
21 764
245 507
11 432 267
40 800
3 065 914
11 120
124 465
232 320
98 000
98 500
97 600

112 979
10 000
6 000
21 764
245 507
11 432 267
40 800
960 853
11 120
124 465
232 320
98 000
98 500
97 600

0
0
0
0
0
0
0
2 105 061
0
0
0
0
0
0

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Vaskorlát 67 m
67 500
67 500
0
Asztal, pad 20 db
330 000
330 000
0
Oszlop, 19 db
190 000
190 000
0
Magas kerítésdrót
122 400
122 400
0
Telefonkészülék
11 920
11 920
0
Üzemanyagtartály
11 496
11 496
0
Vízmelegítő 2 db
90 000
90 000
0
Kerítés oszlopok
99 000
99 000
0
Kapu 2 db
98 000
98 000
0
Öltözőszekrény 3 db
98 700
98 700
0
Vasváz padhoz, asztalhoz 40 db
192 500
192 500
0
Összesen:
22 262 929 15 112 036 7 150 893
4.
Kölcsönadó az 3. pontban megnevezett vagyontárgyakat haszonkölcsönbe adja,
amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint
haszonkölcsönbe vesz.
5.
A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától
határozatlan ideig illeti meg.
6.
Kölcsönvevő a vagyontárgyakat a Gyermeklabdarúgó Egyesület működtetésére
használhatja.
7.
A Kölcsönvevő a 6239 hrsz.-ú ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a
Kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos
javítási, karbantartási munkákat.
8.
A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a 6239 hrsz.-ú ingatlanon végzett
értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem
annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt
nem tarthat.
9.
A Kölcsönvevő a használatba vett vagyontárgyak 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
a
vagyontárgyakat
rendeltetésüknek megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát
megóvni. Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját
költségén – a Kölcsönvevő kötelezettsége.
10.
A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor köteles a vagyontárgyakat
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.
11. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a 6239 hrsz.-ú kivett sportszertár és öltöző épület
használata során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart. Felek kérik
közműszolgáltatóknál a fogyasztóváltozás bejelentését. Az új fogyasztó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, az eltérő fizető pedig a Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó Egyesület.
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12.
Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskori áram mérőóra állások
rögzítésre kerülnek.
13. A jelen megállapodást bármelyik fél 60 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 közműszolgáltatók felé a
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:
Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

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

Kölcsönvevő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

Pántya Sándor
5500 Gyomaendrőd, Eötvös utca
4/2.
06 30 329 8487
pantya82sandor@gmail.com

17. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére.
Amennyiben 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.
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20. Felek a jelen szerződést – amely 4 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2017. …
…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Kölcsönadó

Pántya Sándor
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó
Egyesület
elnök
Kölcsönvevő

Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző
Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv a közműfogyasztást árammérő óra állásáról
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a Gyomaendrődi Futball Club részére történő
vagyontárgyak használatba adásáról szóló 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
89/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyomaendrődi
Futball Club (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1.) labdarugó sporttevékenysége
végzéséhez az alábbi haszonkölcsön szerződés feltételei szerint, az abban leírt
eszközöket, építményeket, továbbá a 1099 hrsz.-ú kivett sportpálya megnevezésű
ingatlant használatba adja határozatlan időre.
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A haszonkölcsönbe adás célja: a Gyomaendrődi Futball Club működéséhez tárgyi
feltételek biztosítása.
MEGÁLLAPODÁS INGATLAN ÉS INGÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA
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 Gyomaendrődi Futball Club (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet
liget 1., szervezet nyilvántartási száma: 04-02-0001015, adószám: 19059246–1-04,
képviseli: Vinkovics Attila elnök), 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 …/2017. ( II. 23.) önkormányzati határozata
alapján az alábbi megállapodást kötik meg:
A jelen megállapodás célja, hogy az 2. és 4. pontban leírt vagyontárgyak használatba
adásával a Gyomaendrődi Futball Club labdarugó sporttevékenység végzéséhez a
tárgyi feltételek biztosítva legyenek.
1.
Szerződő Felek a gyomai sportpálya használatára kötött megállapodást
hatályon kívül helyezik.
2.
A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd,
Erzsébet liget 1. szám alatt található 1099 hrsz.-ú kivett sportpálya megnevezésű
ingatlan.
3.
Kölcsönadó a 2. pontban megnevezett ingatlant haszonkölcsönbe adja,
amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint
haszonkölcsönbe vesz.
4.
A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében az alábbiakban részletezett
vagyontárgyak.
Halmozott Nettó érték
Ssz.
Megnevezés
Bruttó
écs.
(Ft)
érték
(Ft)
(Ft)
2016.12.31.
1.
Labdafogó háló telepítése,
553 253
11 581
541 672
tereprendezés, betonozás, drót
elhelyezése komplett munkálatok
2.
Labdafogó háló 5 mm-es, 12x12
114 573
24 988
89 585
szemméret
3
Futball kapu garnitúra (2 db kapu
620 000
12 770
607 230
365

centerpályán, pályaválasztó korlát,
cserepad kialakítás)
Összesen:

1 287 826

49 339

1 238 487

5.
Kölcsönadó a 4. pontban megnevezett vagyontárgyakat haszonkölcsönbe adja,
amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint
haszonkölcsönbe vesz.
6.
A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától
határozatlan ideig illeti meg.
7.
Kölcsönvevő a vagyontárgyakat a Futball Club működtetésére használhatja.
8.
A Kölcsönvevő a 1099 hrsz.-ú ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a
Kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos
javítási, karbantartási munkákat.
9.
A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a 1099 hrsz.-ú ingatlanon végzett
értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem
annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt
nem tarthat.
10.
A Kölcsönvevő a használatba vett vagyontárgyak 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
a
vagyontárgyakat
rendeltetésüknek megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát
megóvni. Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját
költségén – a Kölcsönvevő kötelezettsége.
11. A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnése esetén köteles a vagyontárgyakat
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.
12. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a 1099 hrsz.-ú kivett sportpálya ingatlan használata
során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart. A Gyomaendrődi Futball
Club, mint eltérő fizető érvényes szerződéssel rendelkezik a közműszolgáltatókkal.
13. A jelen megállapodást bármelyik fél 60 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 12. pontban meghatározott közműszolgáltatók felé a
költségeket nem fizeti meg,
14.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges
kötelezettségét nem teljesíti,
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14.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen
szerződésszegően használja.
15. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
16. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Kölcsönadó részéről
Név:
Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

vagy

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

Kölcsönvevő részéről
Név:
Vinkovics Attila
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget
1.
Mobil:
06 70 230 5476
E-mail:
vinatika@internet-x.hu
17. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére.
Amennyiben 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 4 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2017. …
…………………………………………..
Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Kölcsönadó

…………………………………………..
Vinkovics Attila
Gyomaendrődi Futball Club
elnök
Kölcsönvevő

Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
dr. Uhrin Anna
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jegyző
Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
22.Napirendi pont
Mester utcai forgalmi rend változás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a közel múltban Nagylaposi lakosok kérték,
hogy a megnövekedett mezőgazdasági forgalom miatt a Mester utcában 3,5 tonnás
súlykorlátozás kerüljön bevezetésre.
A terület adottságait megvizsgálva megállapítottuk, hogy az utca súlykorlátozása
megoldható, mivel a mezőgazdasági területek más útvonalon (földúton) is
megközelíthetőek.
A kérelmet a bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a
súlykorlátozás elrendelését a döntési javaslatban felsorolt helyszíneken történő táblák
kihelyezésével.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
90/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mester
utca 3,5 tonnás súlykorlátozását rendeli el az alábbi helyszínekre
kihelyezendő korlátozó táblákkal:
1. Mester u. – Vasút sor kereszteződés 1 db 3,5 tonnás
súlykorlátozó tábla
2. Mester u. - Márton Gábor tér kereszteződés 1 db 3,5 tonnás
súlykorlátozó tábla
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3. Mester u. - Csejti u. kereszteződés1 db 3,5 tonnás
súlykorlátozó tábla
4. Mester u. – Simai u. kereszteződés1 db 3,5 tonnás
súlykorlátozó tábla
5. Mester u. - Varjasi u. kereszteződése 1 db 3,5 tonnás
súlykorlátozó tábla
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23.Napirendi pont
„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" EFOP-3.7.3-16
pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a megjelent pályázati felhívás célja
a kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító
szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási
formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal. A konstrukció keretében a
kulturális intézményeknek lehetőségük nyílik az ehhez szükséges feltételek
megteremtésére, illetve a meg lévő szolgáltatások továbbfejlesztésére.
A célok és igények összegyűjtése elkezdődött, a pályázatban a pályázati céloknak
megfelelő tevékenységek megvalósítását tervezik megvalósítani.
A pályázatba bevonásra kerül a Kállai Ferenc Kulturális Központ a Szent Antal Népház
és a Határ Győző Városi Könyvtár.
A pályázat előkészítési tevékenységre és a projektmenedzsment tevékenység
megvalósítására ajánlatot kértek be 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 bekért ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást a KBC Békés
Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ajánlotta. Az előkészítési és
projektmenedzsment költség a pályázat sikeressége esetén elszámolható, azonban az
előkészítési költségek megelőlegezése szükséges a támogatási szerződés
megkötéséig. A pályázat benyújtását követően 400.000 Ft + Áfa díj kerül kifizetésre, a
fennmaradó összeg a támogatási döntést követően kerül kiszámlázásra. A
projektmenedzsmentre vonatkozó megállapodás megkötésére csak sikeres pályázat
esetén kerül sor.
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A Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
képviselő-testületnek a pályázat benyújtását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el
a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
91/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az EFOP-3.7.3.-16 "Az egész életen át tartó
tanuláshoz hozzáférés biztosítása" c. pályázati felhívásra 40 millió Ft
összegre a pályázati célok megvalósítása érdekében, felhatalmazza
Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előkészítési tevékenységre 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
3.794.000 Ft összegben elfogadja. Az előkészítési költség bruttó
2.794.000 Ft fedezeteként a 2017. évi költségvetési rendelet 8.
mellékletének TOP és egyéb pályázati saját erő keretet jelöli ki.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a feladatellátáshoz
szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. március 2.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
24.Napirendi pont
EFOP-4.1.9-16 pályázat a múzeumi intézményrendszer infrastrukturális
fejlesztése érdekében
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
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A pályázati felhívás célja a múzeumi és levéltári intézményrendszer keretén belül
oktatást és ismeretterjesztést elősegítő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése.
A fejlesztések a Szent Antal Népházban kerülnének megvalósításra. A fejlesztések
részletezése az előterjesztésben olvashatóak.
A pályázati lehetőség szerint 50 millió Ft-támogatásra kívánunk pályázatot benyújtani.
A pályázat 100 %-ban támogatott.
A Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság javasolja a pályázat benyújtását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el
a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
92/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az EFOP-4.1.9-16-os pályázati felhívásra
„Látványtár és oktató tér létrehozása a Szent Antal Népházban"
címmel, maximum 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra.
Felhatalmazza
Toldi
Balázs
polgármestert
a
szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. március 13.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
25.Napirendi pont
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek című” EFOP-1.5.3-16 pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a pályázati felhívás keretén belül olyan
pályázatot szeretnének benyújtani, ami a járásra terjed ki. Egyeztetve a járáshoz
tartozó települések polgármestereivel egy olyan pályázatot szeretnének benyújtani,
ami minden településen megvalósít valamit a felhívásban szereplő célokból.
A főbb pályázati célok:
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló
ösztönző programok megvalósítása,
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek
foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása,
megerősítése,
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3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése,
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének
fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
A pályázat konzorciumi keretek között nyújtható be, melyben a Gyomaendrődi járás
valamennyi településének részvétele szükséges.
A konzorciumi megállapodás megkötéséről a pályázati program összeállítását
követően a márciusi testületi ülésen dönthet a Képviselő-testület. A konzorcium
vezetői feladatokat a konzorciumi partnerekkel egyeztetve Gyomaendrőd Város
Önkormányzata fogja ellátni.
A támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentum a Helyi emberi
erőforrás fejlesztési terv és mellékletei, melynek elkészítéséhez szükséges külső
szolgáltató igénybevétele, ezért árajánlatokat kértünk be a Beszerzési szabályzatunk
alapján. Az árajánlatok bírálata megtörtént, legkedvezőbb ajánlatot a VANIN Vezetési
Tanácsadó Kft. nyújtotta, ajánlati ár: 14.450.000 Ft + Áfa. Ennek 10 %-át kell
kifizetnünk, amit lakosságarányosan szeretnénk megosztani a települések között,
amennyiben nem nyer a pályázat. Ha viszont nyer, akkor ez elszámolhatóvá válik a
pályázatban. Gyomaendrődre ez kb. 1 millió Ft összeget jelentene.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket, hogy elsőként a pályázat
benyújtásáról szóló döntési javaslatról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
93/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi
Járásban" címmel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázatot konzorciumi formában nyújtja be a Gyomaendrődi Járás
településeivel Dévaványával, Csárdaszállással, Ecsegfalvával, és
Hunyával közösen maximum 500.000.000 Ft támogatási összegre.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja, hogy a felálló Konzorcium vezetői feladatait Gyomaendrőd
Város Önkormányzata látja el.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a 2. döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
94/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
emberi erőforrás fejlesztési terv és mellékleteinek összeállítására
lefolytatott beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
beszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot adó VANIN
Vezetési Tanácsadó Kft. ajánlatát 14.450.000 Ft + Áfa összegben
elfogadja. A Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és mellékletei
költség (14.450.000 Ft + Áfa) fedezeteként a 2017. évi költségvetési
rendelet 8. mellékletének TOP és egyéb pályázati saját erő keretet
jelöli ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
feladatellátáshoz szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26.Napirendi pont
Ovi-Sport Program pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány
a 2016/17-es évben is meghirdette a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program c.
pályázatát, melynek keretében hazai óvodák létesíthetnek Ovi-Sport Pályákat.
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A program bekerülési összegének 70 %-át TAO támogatásból finanszírozzák, míg 30
%-ot – azaz 2.850.000 Ft-ot óvodánként – a pályázó önkormányzatnak kell biztosítani.
Az önkormányzatnak lehetősége nyílik pályázatot benyújtani erre a felhívásra,
melynek keretében Ovi-Sport Pálya létesülhet a Kistérségi Óvoda Százszorszép
Óvodájában. A megvalósítás építési engedély nélkül végezhető tevékenység.
A műfüves pálya standard mérete 6 x 12 méter (a ténylegesen igénybe vett terület 7 x
14 m). Komplex jellege alkalmassá teszi kézilabdázásra, futballozásra, kosárlabdázásra,
röplabdázásra és teniszezésre, lábteniszre, tollaslabdázásra, eséstan oktatásra,
valamint ügyességi játékok gyakorlására egyaránt. Az Ovi-Sport Pályák palánkkal
körülkerítve, hálóval lefedve készülnek.
Az idei program megvalósításának határideje 2017. június 30.
Információink szerint a kiírás a 2017/18-as évben is megjelenik, így a Csemetekert
Óvodában is lehetőség adódik a fejlesztés megvalósítására azzal, hogy az önerő
mértéke 3.850.000 Ft-ra változik.
A pályázatban való részvétel feltétele, hogy az Önkormányzat határozatban döntsön
a megvalósítás szándékáról és a 2.850.000 Ft önerő megfizetéséről. A szükséges
önerő a 2017. évi költségvetési rendelet 8. melléklet 107-es sor TOP és egyéb
pályázati saját erő keret terhére biztosítható.
A véleményező bizottságok javasolják a pályázat benyújtását.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök a maga részéről támogatta a
kezdeményezést. A Százszorszép óvoda az, amely a legtöbb nagycsoportos óvodást
adja a Kis Bálint Általános Iskolának, ahol felmenő rendszerben a foci elég jól
működik. Az iskola belépett a Bozsik programba is és a testnevelési órákon a
sportegyesületekkel való együttműködésnek köszönhetően kézilabda, foci és kajak
sportágakkal ismerkedhetnek a gyerekek.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, hogy a Blaha úti óvodánál a
gyermeklétszám miatt szükséges lesz majd az óvodai udvar bővítésére, rendezésére,
amihez területet kell majd vásárolni.
Az erre vonatkozó elképzeléssel a következő időszakban foglalkoznia kell a képviselőtestületnek.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket támogassák a pályázat
benyújtását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
95/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány
pályázati felhívására, Ovi-Sport Pálya megvalósítása érdekében.
Megvalósítás helyszíne:
Százszorszép Óvoda (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7., Hrsz.: 113.)
A pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 2.850.000 Ftot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetési
rendelet 8. melléklet 107-es sor TOP és egyéb pályázati saját erő
keret terhére biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy
a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül
az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal támogatási szerződést köt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megismerte, támogatja és az
OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az
Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, OVISPORT PROGRAMOT.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
27.Napirendi pont
Gyomaendrőd TESZK 7. számú módosítása (jóváhagyási szakasz)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 214/2016. (IV.28) Gye. Kt. határozatában
hozzájárult a Településrendezési Eszközök 7. számú módosításának előkészítéséhez. A
módosítás véleményezése a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt eljárási szabályok
szerint lezárult.
A véleményezési szakaszt a Képviselő-testület a 447/2016. (IX. 29.) Gye.
Kt. határozatával lezárta, a végső véleményezési dokumentáció megküldésre került a
Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztálya részére, záró szakmai véleményezésre. A
záró szakmai vélemény megérkezett, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Ezen vélemény csak 2017. február 15.-én érkezett be, ezért kerül a 2017. február 23.-i
Képviselő-testületi ülésen előterjesztésre.
A záró szakmai vélemény alapján a Településrendezési Eszköz módosítás jóváhagyása
jogszerűen megtehető.
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A módosítás jóváhagyása két szakaszban folytatható le. A szerkezeti terv módosítás
jóváhagyása határozattal történik és megelőzi a Helyi Építési Szabályzat elfogadását.
A HÉSZ és annak mellékleteit képező szabályozási tervlapok módosítása
rendeletalkotással hagyható jóvá.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy elsőként a szerkezeti terv
jóváhagyásáról szóló döntési javaslatról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
96/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő testülete a 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt.
határozattal elfogadott - a VÁTI Városépítési Kft. által készített - és
az 555/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozattal módosított – OPTIMUNKA
Bt által módosított - 1:20000 méretarányú belterületi szerkezeti
tervlapját a Csabaterv Bt által módosított 1:20000 méretarányú
belterületi szerkezeti tervlapján végzett alábbi változtatással fogadja
el.
1. A gazdasági célú használatnak megfelelően a Gyomaendrőd,
külterület 02037/5 hrsz.-ú földrészlet terület felhasználása
mezőgazdasági területről kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területre módosul.
2. Az állattartási célú használatnak megfelelően a Gyomaendrőd,
külterület 0939/3 hrsz.-ú földrészlet terület felhasználása
mezőgazdasági területről mezőgazdasági üzem területre módosul.
3. A Gyomaendrőd, külterület 01052/4 hrsz alatti földrészlet
tervlapokon
feltüntetett
sávjának
terület
felhasználása
mezőgazdasági területről gazdasági erdő terület felhasználásra
módosul.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a TESZK 7. számú módosításáról szóló
rendelet megalkotására kérte fel a képviselőket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi
Felügyeleti
Főosztálya,
Békés
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos
Vízügyi Főigazgatóság , Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási
Hivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya,
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti
Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, és a Békés Megyei
Önkormányzati Közgyűlése véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének a a város helyi
építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.) mellékletét képező K8-as tervlap helyébe az 1. mellékletét szerinti tervlap lép.
2. § Az Ör. mellékletét képező K12-es tervlap helyébe a 2. melléklet szerinti tervlap
lép.
3. § Az Ör. mellékletét képező K15-ös tervlap helyébe a 3. melléklet szerinti tervlap
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
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Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2017. február hó 24. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2017. február 24.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 13/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
K-8-as tervlap
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2. melléklet a 13/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
K-12-es tervlap
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3. melléklet a 13/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
K-15-ös tervlap

/ Farkas Zoltánné képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő. /
28.Napirendi pont
Közművelődési megállapodás megkötése civil szervezetekkel
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, 2017. március 1. napjával indul az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási program. Önkormányzatunk illetve kulturális intézményei az előző
évekhez hasonlóan regisztráltak a programon való részvételre.
A programhoz csatlakozhatnak a létesítő dokumentum szerint alapfeladatként
közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek is abban az esetben,
amennyiben a települési önkormányzattal közművelődési megállapodást kötnek.
Közművelődési megállapodás a helyi közművelődési rendeletben szereplő egy vagy
több, teljes vagy rész közművelődési szakmai feladat ellátására is köthető.
Az alábbi szervezetek jelezték az önkormányzat felé, hogy a programhoz való
csatlakozás feltételeinek teljesítése érdekében közművelődési megállapodást
szeretnének kötni az önkormányzattal:
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Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány
Roma Polgárjogi Szövetség
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Templárius Alapítvány.
A Képviselő-testület 2017. február 9. napján tartott ülésén úgy döntött, hogy
közművelődési megállapodást köt ezen szervezetekkel. A megállapodás tervezetek a
döntési javaslatokban olvashatóak.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megkérdezte, hogy az önkormányzati
intézmények nem vettek részt ebben, nem igényeltek kulturális közfoglalkoztatottat.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, kérhettek, és kértek is, de mivel ők
önkormányzati intézmények, így velük nem kell közművelődési megállapodást kötni.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
97/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999 (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) b) pontjában meghatározott
kiemelt cél tekintetében a Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvánnyal (székhely: 5502
Gyomaendrőd, Fő út 67.), közművelődési megállapodást köt az alábbi tartalommal és
ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására:
Közművelődési megállapodás
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Adószám: 15725527-2-04
Törzskönyvi azonosító szám: 725525
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány
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Székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 67.
Nyilvántartási szám: 04-01-0002636
Adószám: 18334485-1-04
Képviseli: Paróczai Zoltán kuratóriumi elnök
(továbbiakban: Feladat-ellátó)
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
I. Előzmények:
1.
Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a kulturális szolgáltatás biztosítása az
önkormányzat feladata.
2.
Felek előzményként rögzítik, hogy 2017. március 1. napjával indul az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási program. A programhoz csatlakozhatnak a létesítő dokumentum
szerint alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek is
abban az esetben, amennyiben a települési önkormányzattal közművelődési
megállapodást kötnek.
3.
A Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány jelezte az önkormányzat felé, hogy a
programhoz való csatlakozás feltételeinek teljesítése érdekében közművelődési
megállapodást szeretne kötni az önkormányzattal. A civil szervezet
alaptevékenységként látja el a kulturális célú feladatait.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közművelődésről szóló 25/1999 (VIII. 23.)
önkormányzati rendeletében (továbbiakban. Rendelet) rögzítette, hogy a törvényben
meghatározott kötelező közművelődési feladatait önkormányzati fenntartású
intézményeken keresztül látja el, azonban e feladatok megvalósításában
együttműködik az alapcélként közművelődési tevékenységet folytató civil
szervezetekkel.
5.
A rendelet értelmében a helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat
elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek közreműködését.
6.
A Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány alaptevékenysége összhangban van az
Önkormányzat egyes kiemelt közművelődési céljaival.
7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2017. (II. 9.) Gye. Kt.
határozatával úgy döntött, hogy a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) b) pontjában meghatározott kiemelt cél tekintetében
közművelődési megállapodást kíván kötni a Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvánnyal
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(székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.), mely feladat ellátására önkormányzati
forrást nem biztosít.
II. Általános rendelkezések:
1.
Feladat-ellátó vállalja, hogy a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában megfogalmazott cél - az
ifjúság
kulturális
életének
fejlesztése,
érdekérvényesítési,
művelődési
kezdeményezéseinek segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
gazdagítása - megvalósítása érdekében az alábbi közművelődési tevékenységeket
látja el:
·
működteti és fenntartja a Mese-csere és a Holdudvar Tanodákat, ahol a
tanodák alaptevékenységébe tartozóan kulturális közösségi programok, kirándulások
szervezése, lebonyolítása,
·
regisztrált tehetségpontként a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával
különböző tehetségprogramok, köztük a magyar kulturális örökség védelmére
irányuló hagyományápoló-, népi kulturális programok megvalósítása.
2.
Feladat-ellátó közművelődési programjainak - klubfoglalkozások, műhelymunkák,
táborok, nyári kurzusok - helyszíne elsősorban a Gyomaendrőd Fő út 50. szám alatti
épület, külső helyszínek: az Endrődi Tájház, a Szent Antal Népház és a Hídfő Étterem.
3.
Feladat-ellátó közművelődési programjának célcsoportjai:
·
a programok közvetlen célcsoportjába tartozó gyermekek, fiatalok
·
a közvetett célcsoportba tartozó családtagok, iskolatársak, program iránt
érdeklődők
·
a programok megvalósításába bevont szakemberek (pedagógusok,
népművelők)
·
generációk közötti kapcsolat ápolása jegyében az idős korosztályhoz tartozó
hagyományőrző, hagyományápoló csoportok.
4.
Felek megállapodnak, hogy Feladat-ellátó a közművelődési tevékenységek
finanszírozását önkormányzati támogatás nélkül biztosítja. A programokon való
részvétel ingyenes.
5.
Feladat-ellátó a II.1. pontban rögzített feladatok kíváló szakmai minőségének
biztosítása érdekében 1 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaz az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási Program keretében.
6.
Feladat-ellátó vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített közművelődési
feladatok ellátásról 2018. március 31. napjáig tájékoztatja az Önkormányzat
Képviselő-testületét.
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7.
Jelen megállapodás határozott időre, 2017. március 1. napjától 2018. február 28.
napjáig szól. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépésének
feltétele a Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítványnak az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási Programban való sikeres részvétele.
8.
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítása csak írásban, mindkét fél közös
megegyezésével történhet.
9.
Jelen megállapodás közös megegyezéssel, vagy bármelyik fél által gyakorolható
rendes felmondással szüntethető meg. A megállapodást bármelyik fél indokolás
nélkül a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, a felmondási idő 30
nap.
10.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek megállapítják, hogy jelen közművelődési megállapodás 3 számozott oldalból áll,
melyet Felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt
négy eredeti példányban aláírnak, melyből kettő példány az Önkormányzatot, 2
példány a feladat-ellátót illet meg, mely példányok átvételét felek jelen szerződés
aláírásával igazolják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány
Paróczai Zoltán
Kuratórium elnöke

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal kötendő
megállapodás elfogadására kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
98/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999 (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) b) pontjában meghatározott
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kiemelt cél tekintetében a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal (székhely: 5502
Gyomaendrőd, Népliget u. 2.) közművelődési megállapodást köt az alábbi
tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a közművelődési
megállapodás aláírására:
Közművelődési megállapodás
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Adószám: 15725527-2-04
Törzskönyvi azonosító szám: 725525
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Székhely: 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Nyilvántartási szám: 04-01-0002432
Adószám: 18390162-1-04
Képviseli: Farkas Zoltánné kuratóriumi elnök
(továbbiakban: Feladat-ellátó)
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
I. Előzmények:
1.
Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a kulturális szolgáltatás biztosítása az
önkormányzat feladata.
2.
Felek előzményként rögzítik, hogy 2017. március 1. napjával indul az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási program. A programhoz csatlakozhatnak a létesítő dokumentum
szerint alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek is
abban az esetben, amennyiben a települési önkormányzattal közművelődési
megállapodást kötnek.
3.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány jelezte az önkormányzat felé, hogy a
programhoz való csatlakozás feltételeinek teljesítése érdekében közművelődési
megállapodást szeretne kötni az önkormányzattal. A civil szervezet
alaptevékenységként látja el a kulturális célú feladatait.
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4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közművelődésről szóló 25/1999 (VIII. 23.)
önkormányzati rendeletében (továbbiakban. Rendelet) rögzítette, hogy a törvényben
meghatározott kötelező közművelődési feladatait önkormányzati fenntartású
intézményeken keresztül látja el, azonban e feladatok megvalósításában
együttműködik az alapcélként közművelődési tevékenységet folytató civil
szervezetekkel.
5.
A rendelet értelmében a helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat
elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek közreműködését.
6.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány alaptevékenysége összhangban van az
Önkormányzat egyes kiemelt közművelődési céljaival.
7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2017. (II. 9.) Gye. Kt.
határozatával úgy döntött, hogy a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) b) pontjában meghatározott kiemelt cél tekintetében
közművelődési megállapodást kíván kötni a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvánnyal (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.), mely feladat ellátására a
2017. évi költségvetésében meghatározott forrást biztosít.
II. Általános rendelkezések:
1.
Feladat-ellátó vállalja, hogy a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában megfogalmazott cél - az
ifjúság
kulturális
életének
fejlesztése,
érdekérvényesítési,
művelődési
kezdeményezéseinek segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
gazdagítása - megvalósítása érdekében az alábbi közművelődési tevékenységeket
látja el:
·
ifjúsági klub keretében klubdélutánok rendszeres szervezésével biztosítja a
gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltését, a klubdélutánok kiemelt célja
továbbá a közösségépítés.
·
műhelymunka, hagyományőrző programok keretében a magyar kulturális
örökség védelmére irányuló hagyományápoló-, népi kulturális programok
megvalósítása.
2.
Feladat-ellátó közművelődési programjainak helyszíne a Rózsahegyi Ház
(Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.).
3.
Feladat-ellátó közművelődési programjának célcsoportjai:
·
a programok közvetlen célcsoportjába tartozó gyermekek, fiatalok
·
a közvetett célcsoportba tartozó családtagok, iskolatársak, program iránt
érdeklődők
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·
a programok megvalósításába bevont szakemberek (pedagógusok,
népművelők)
·
generációk közötti kapcsolat ápolása jegyében az idős korosztályhoz tartozó
hagyományőrző, hagyományápoló csoportok.
4.
Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Feladat-ellátó által biztosított
közművelődési tevékenységek ellátására a 2017. évi költségvetésében meghatározott
forrást biztosítja. A programokon való részvétel ingyenes.
5.
Feladat-ellátó a II.1. pontban rögzített feladatok kiváló szakmai minőségének
biztosítása érdekében 1 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaz az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási Program keretében.
6.
Feladat-ellátó vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített közművelődési
feladatok ellátásról 2018. március 31. napjáig tájékoztatja az Önkormányzat
Képviselő-testületét.
7.
Jelen megállapodás határozott időre, 2017. március 1. napjától 2018. február 28.
napjáig szól. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépésének
feltétele a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítványnak az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási Programban való sikeres részvétele.
8.
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítása csak írásban, mindkét fél közös
megegyezésével történhet.
9.
Jelen megállapodás közös megegyezéssel, vagy bármelyik fél által gyakorolható
rendes felmondással szüntethető meg. A megállapodást bármelyik fél indokolás
nélkül a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, a felmondási idő 30
nap.
10.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek megállapítják, hogy jelen közművelődési megállapodás 3 számozott oldalból áll,
melyet Felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt
négy eredeti példányban aláírnak, melyből kettő példány az Önkormányzatot, 2
példány a feladat-ellátót illet meg, mely példányok átvételét felek jelen szerződés
aláírásával igazolják.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Farkas Zoltánné
Kuratórium elnöke

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a Templárius Alapítvánnyal kötendő
megállapodásról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
99/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999 (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) b) pontjában meghatározott
kiemelt cél tekintetében a Templárius Alapítvánnyal (székhely: 5502 Gyomaendrőd,
Martos Flóra u. 5.) közművelődési megállapodást köt az alábbi tartalommal és ezzel
egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására:
Közművelődési megállapodás
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Adószám: 15725527-2-04
Törzskönyvi azonosító szám: 725525
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
Templárius Alapítvány
Székhely: 5502 Gyomaendrőd, Martos F. u. 5.
Nyilvántartási szám: 17-01-0000067
Adószám: 18856617-1-04
Képviseli: Ungvölgyi János kuratóriumi elnök
(továbbiakban: Feladat-ellátó)
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
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I. Előzmények:
1.
Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a kulturális szolgáltatás biztosítása az
önkormányzat feladata.
2.
Felek előzményként rögzítik, hogy 2017. március 1. napjával indul az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási program. A programhoz csatlakozhatnak a létesítő dokumentum
szerint alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek is
abban az esetben, amennyiben a települési önkormányzattal közművelődési
megállapodást kötnek.
3.
A Templárius Alapítvány jelezte az önkormányzat felé, hogy a programhoz való
csatlakozás feltételeinek teljesítése érdekében közművelődési megállapodást szeretne
kötni az önkormányzattal. A civil szervezet alaptevékenységként látja el a kulturális
célú feladatait.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közművelődésről szóló 25/1999 (VIII. 23.)
önkormányzati rendeletében (továbbiakban. Rendelet) rögzítette, hogy a törvényben
meghatározott kötelező közművelődési feladatait önkormányzati fenntartású
intézményeken keresztül látja el, azonban e feladatok megvalósításában
együttműködik az alapcélként közművelődési tevékenységet folytató civil
szervezetekkel.
5.
A rendelet értelmében a helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat
elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek közreműködését.
6.
A Templárius Alapítvány alaptevékenysége összhangban van az Önkormányzat egyes
kiemelt közművelődési céljaival.
7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2017. (II. 9.) Gye. Kt.
határozatával úgy döntött, hogy a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) b) pontjában meghatározott kiemelt cél tekintetében
közművelődési megállapodást kíván kötni a Templárius Alapítvánnyal (székhely: 5502
Gyomaendrőd, Martos F. u. 5.), mely feladat ellátására önkormányzati forrást nem
biztosít.
II. Általános rendelkezések:
1.
Feladat-ellátó vállalja, hogy a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában megfogalmazott cél - az
ifjúság
kulturális
életének
fejlesztése,
érdekérvényesítési,
művelődési
kezdeményezéseinek segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
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gazdagítása - megvalósítása érdekében az alábbi közművelődési tevékenységeket
látja el:
·
határon túli magyar fiatalok részére nyári táborok szervezése, cserkésztáborok
szervezése,
·
a magyar kulturális örökség védelmére irányuló hagyományápoló-, népi
kulturális programok megvalósítása.
2.
Feladat-ellátó közművelődési programjainak - táborok, nyári kurzusok - helyszíne
Magyarország történelmi nevezettességeinek helyszíne.
3.
Feladat-ellátó közművelődési programjának célcsoportjai:
·
a programok közvetlen célcsoportjába tartozó gyermekek, fiatalok
·
a közvetett célcsoportba tartozó családtagok, iskolatársak, program iránt
érdeklődők
·
a programok megvalósításába bevont szakemberek (pedagógusok,
népművelők)
4.
Felek megállapodnak, hogy Feladat-ellátó a közművelődési tevékenységek
finanszírozását önkormányzati támogatás nélkül biztosítja. A programokon való
részvétel ingyenes.
5.
Feladat-ellátó a II.1. pontban rögzített feladatok kíváló szakmai minőségének
biztosítása érdekében 1 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaz az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási Program keretében.
6.
Feladat-ellátó vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített közművelődési
feladatok ellátásról 2018. március 31. napjáig tájékoztatja az Önkormányzat
Képviselő-testületét.
7.
Jelen megállapodás határozott időre, 2017. március 1. napjától 2018. február 28.
napjáig szól. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépésének
feltétele a Templárius Alapítványnak az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban
való sikeres részvétele.
8.
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítása csak írásban, mindkét fél közös
megegyezésével történhet.
9.
Jelen megállapodás közös megegyezéssel, vagy bármelyik fél által gyakorolható
rendes felmondással szüntethető meg. A megállapodást bármelyik fél indokolás
nélkül a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, a felmondási idő 30
nap.
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10.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek megállapítják, hogy jelen közművelődési megállapodás 3 számozott oldalból áll,
melyet Felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt
négy eredeti példányban aláírnak, melyből kettő példány az Önkormányzatot, 2
példány a feladat-ellátót illet meg, mely példányok átvételét felek jelen szerződés
aláírásával igazolják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Templárius Alapítvány
Ungvölgyi János
kuratórium elnöke

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Roma Polgárjogi Szövetség és az
önkormányzat között létrejövő megállapodás-tervezetet tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
100/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999 (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) d) pontjában meghatározott
kiemelt cél tekintetében a Roma Polgárjogi Szövetséggel (székhely: 5502
Gyomaendrőd, Fő út 80.) közművelődési megállapodást köt az alábbi tartalommal és
ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására:
Közművelődési megállapodás
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Adószám: 15725527-2-04
Törzskönyvi azonosító szám: 725525
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat)
391

másrészről:
Templárius Alapítvány
Székhely: 5502 Gyomaendrőd, Martos F. u. 5.
Nyilvántartási szám: 17-01-0000067
Adószám: 18856617-1-04
Képviseli: Ungvölgyi János kuratóriumi elnök
(továbbiakban: Feladat-ellátó)
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
I. Előzmények:
1.
Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a kulturális szolgáltatás biztosítása az
önkormányzat feladata.
2.
Felek előzményként rögzítik, hogy 2017. március 1. napjával indul az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási program. A programhoz csatlakozhatnak a létesítő dokumentum
szerint alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek is
abban az esetben, amennyiben a települési önkormányzattal közművelődési
megállapodást kötnek.
3.
A Templárius Alapítvány jelezte az önkormányzat felé, hogy a programhoz való
csatlakozás feltételeinek teljesítése érdekében közművelődési megállapodást szeretne
kötni az önkormányzattal. A civil szervezet alaptevékenységként látja el a kulturális
célú feladatait.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közművelődésről szóló 25/1999 (VIII. 23.)
önkormányzati rendeletében (továbbiakban. Rendelet) rögzítette, hogy a törvényben
meghatározott kötelező közművelődési feladatait önkormányzati fenntartású
intézményeken keresztül látja el, azonban e feladatok megvalósításában
együttműködik az alapcélként közművelődési tevékenységet folytató civil
szervezetekkel.
5.
A rendelet értelmében a helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat
elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek közreműködését.
6.
A Templárius Alapítvány alaptevékenysége összhangban van az Önkormányzat egyes
kiemelt közművelődési céljaival.
7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2017. (II. 9.) Gye. Kt.
határozatával úgy döntött, hogy a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
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önkormányzati rendelet 3. § (1) b) pontjában meghatározott kiemelt cél tekintetében
közművelődési megállapodást kíván kötni a Templárius Alapítvánnyal (székhely: 5502
Gyomaendrőd, Martos F. u. 5.), mely feladat ellátására önkormányzati forrást nem
biztosít.
II. Általános rendelkezések:
1.
Feladat-ellátó vállalja, hogy a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában megfogalmazott cél - az
ifjúság
kulturális
életének
fejlesztése,
érdekérvényesítési,
művelődési
kezdeményezéseinek segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
gazdagítása - megvalósítása érdekében az alábbi közművelődési tevékenységeket
látja el:
·
határon túli magyar fiatalok részére nyári táborok szervezése, cserkésztáborok
szervezése,
·
a magyar kulturális örökség védelmére irányuló hagyományápoló-, népi
kulturális programok megvalósítása.
2.
Feladat-ellátó közművelődési programjainak - táborok, nyári kurzusok - helyszíne
Magyarország történelmi nevezettességeinek helyszíne, Tompa.
3.
Feladat-ellátó közművelődési programjának célcsoportjai:
·
a programok közvetlen célcsoportjába tartozó gyermekek, fiatalok
·
a közvetett célcsoportba tartozó családtagok, iskolatársak, program iránt
érdeklődők
·
a programok megvalósításába bevont szakemberek (pedagógusok,
népművelők)
4.
Felek megállapodnak, hogy Feladat-ellátó a közművelődési tevékenységek
finanszírozását önkormányzati támogatás nélkül biztosítja. A programokon való
részvétel ingyenes.
5.
Feladat-ellátó a II.1. pontban rögzített feladatok kiváló szakmai minőségének
biztosítása érdekében 1 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaz az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási Program keretében.
6.
Feladat-ellátó vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített közművelődési
feladatok ellátásról 2018. március 31. napjáig tájékoztatja az Önkormányzat
Képviselő-testületét.
7.
Jelen megállapodás határozott időre, 2017. március 1. napjától 2018. február 28.
napjáig szól. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépésének
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feltétele a Templárius Alapítványnak az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban
való sikeres részvétele.
8.
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítása csak írásban, mindkét fél közös
megegyezésével történhet.
9.
Jelen megállapodás közös megegyezéssel, vagy bármelyik fél által gyakorolható
rendes felmondással szüntethető meg. A megállapodást bármelyik fél indokolás
nélkül a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, a felmondási idő 30
nap.
10.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek megállapítják, hogy jelen közművelődési megállapodás 3 számozott oldalból áll,
melyet Felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt
négy eredeti példányban aláírnak, melyből kettő példány az Önkormányzatot, 2
példány a feladat-ellátót illet meg, mely példányok átvételét felek jelen szerződés
aláírásával igazolják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Templárius Alapítvány
Ungvölgyi János
kuratórium elnöke

29.Napirendi pont
Szúnyog gyérítési feladatok elvégzése 2017. évben a Körös-völgyi Konzorcium
tagtelepülései részére
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései a
2016. december 14-i ülésén döntöttek arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2017.
évben is Gyomaendrőd Város Önkormányzatát kérik fel az éves szúnyog gyérítés
megszervezésére és lebonyolítására. Első lépésként az entomológus (szúnyog
gyérítési szakértő) kiválasztása történt meg. A szakértői feladatokat a vállalkozó
1.100.000 Ft+ Áfa összegért látja el, mely költség a 11 tagtelepülés között gyérítésiterületarányosa oszlik meg. A beszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot Betyó
János nyújtotta be, így vele a szerződés megkötése már folyamatban van.
A következő lépésben a gyérítést elvégző vállalkozó kiválasztása történhet meg, mely
a becsült nettó 28.000.000 Ft-os bekerülési költség alapján közbeszerzési eljárással
történhet meg.
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Az eljárás a közbeszerzésekről szóló törvény szerint meghívásos lehet. Figyelembe
véve a tervezett szerződések teljesítésének kezdő időpontját, szükséges elindítani az
eljárását. Az eljárás megindításához szükséges tagtelepülések nyilatkozatai későn
érkeztek be. Ezzel kapcsolatban a Közbeszerzési csoport előkészítő munkát folytat,
azonban mindenképpen szükséges az eljárásban a Bíráló Bizottság kijelölése.
A közbeszerzési és jogi szakértelmet Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált
közbeszerzési tanácsadó látná el, a képviselő-testület döntése alapján, melyben
megbízást kapott teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Az eljárás során felmerülő költségeket a Konzorcium közösen viseli.
A pénzügyi szakértelmet Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető, míg a
szakmai szakértelmet a beszerzési eljárás során a legalacsonyabb ajánlatot tevő Betyó
János entomologus biztosítaná.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a bíráló bizottság
tagjainak kijelöléséről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
101/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„Szúnyog gyérítési feladatok elvégzése 2017. évben a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére” tárgyban közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására
megbízza: Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót.
A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Betyó János
Határidő: azonnal
30.Napirendi pont
Bejelentések
Ágostonné Farkas Mária az Ügyrendi bizottság elnökeként tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Képviselő-testület tagjai, a polgármester valamint a nem képviselő
bizottsági tagok a saját és szükség szerint hozzátartozójukra vonatkozó
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vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a Magyarország helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében rögzített határidőn belül
eleget tettek. A benyújtott vagyonnyilatkozatokat a bizottság formailag ellenőrizte és
nyilvántartásba vette.
Szólt még arról, hogy a legutóbbi ülésen kérte, hogy a Vásártéri lakótelep utolsó
épülete és a vasútállomás közötti járdaszakasz síkosság mentesítését végezzék el. A
lakók jelezték, hogy ez nem történt meg, heteken keresztül jeges, csúszós volt a járda.
Egyébként is rendkívül balesetveszélyes ez a járdaszakasz, ezért kérte, hogy
próbáljanak erre figyelmet fordítani.
Az Ügyrendi bizottság ülésén kezdeményezés volt arra vonatkozóan, hogy a Békés
Megyei Közgyűlésben helyet foglaló Gyomaendrődi képviselők kerüljenek meghívásra
a képviselő-testület ülésére, és kérjék fel őket, hogy adjanak tájékoztatást az
önkormányzat által benyújtott TOP-os támogatási kérelmek elbírálásának jelenlegi
helyzetéről, a döntések várható időpontjáról és a nagyjábóli esélyekről.
Megkérdezte, sikerült-e a meghívást tolmácsolni a képviselő urak felé.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hol tart a kamerarendszer
kiépítése a településen.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a kamerarendszer kiépítésére
vonatkozó végső kivitelezési szerződés a napokban aláírásra fog kerülni. A
szerződésben a kivitelező április végéig vállalta a teljes hálózat kiépítését.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök felhívta az illetékesek figyelmét, hogy a Blaha
L út és a Selyem út sarkán a kanyarban van egy nagy nyomvályú az út szélén, így
nagyon balesetveszélyes. Ha mást nem kaviccsal fel kellene tölteni.
Dr. Uhrin Anna jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy megkeresték az egyházak
képviselőit az egyházak fenntartásában lévő temetők gyomirtásával és takarításával
kapcsolatban, kérve az anyagi hozzájárulásukat a gyomirtó szerek beszerzéséhez.
Mind a katolikus, mind pedig a református egyháztól támogató nyilatkozat érkezett,
vállalták, hogy a költségekbe beszállnak, így együttesen ki tudják takarítani ezeket a
temetőket.
Vaszkó Katalin helyi lakos a Vásártéri lakótelep és környékén elvégzett favágások,
gallyazások minőségét kifogásolta. Jó lenne, ha a hivatal részéről is ellenőriznék
ezeket a munkákat. Nagyon csúnya munkát végeztek, akik csinálták.
Kifogásolta továbbá, a város közterületeinek tisztaságát, a helyi vállalkozók is
nagyobb gondot fordíthatnának az üzletük előtti terület tisztántartására. A közterület
felügyelőnek ezt fokozottabban kellene ellenőrizni.
Végezetül elmondta, véleménye szerint megérdemelné a város, hogy a ligetben
legyen már egy nyilvános WC.
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Dr. Uhrin Anna jegyző a gallyazással kapcsolatban elmondta, azt az E-ON végzi.
Voltak olyan fák, amelyeket elkezdtek gallyazni, és akkor látták, hogy betegek a fák,
így más megoldás nem látszott, mint hogy azt a törzsénél vágják el, mert egyébként
balesetveszélyes lett volna.
A városüzemeltetési osztály helyszíni ellenőrzéssel meg fogja nézni az elvégzett
munkát.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő felvetette az elmúlt héten a Békéscsabai SBO
osztályon igen sok Gyomaendrődi beteggel találkozott. Mi lehet ennek az oka.
Tudnának ezen valamit változtatni.
Dr. Lemák György igazgató főorvos reagálva elmondta, szakmailag ő nem tudja
megítélni, hogy a kollégák jogosan küldik-e sürgősségi ellátásra a beteget, vagy sem.
A mentő hívás sem az intézmény kompetenciája. Ha az itteni orvosok úgy ítélik meg,
hogy sürgősségi ellátásra kell valakit beutalni, mert az ő szintjükön nem lehet ellátni,
az az ő kompetenciájuk, ezt ők tudják szakmailag megítélni.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő ehhez kapcsolódóan elmondta még, hogy a
békéscsabai sürgősségi osztályon az is elhangzott az ott dolgozó orvos részéről, hogy
Gyomaendrődön nagyon kevés a röntgen ellátási órák száma. Ez valóban így van?
Dr. Lemák György igazgató főorvos elmondta, 16 óra a röntgen órák száma a
szakrendelőben. Ez az óraszám eddig is elég volt, de az előfordulhat, hogy több az
ilyen jellegű igény.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő végezetül arra kérdezett rá, hogy mit tudnának
tenni annak érdekében, hogy a gyomaendrődi fürdőt a gyomendrődi lakosok
nagyobb számba vegyék igénybe.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a feltett kérdésre most nem fog tudni választ
adni.
Az alábbiakban reagált a képviselői bejelentésekre.
Az Ügyrendi bizottság kezdeményezésére felkérték Várfi András alelnök urat és Dr.
Kulcsár László megyei képviselő urat, hogy jöjjenek el a mai képviselő-testületi ülésre
és adjanak tájékoztatást a TOP –os pályázatainkról. Mindketten visszajelezték, hogy
sajnálatosan más irányú elfoglaltságuk miatt nem tudnak eleget tenni a felkérésnek. A
felkérés kapcsán Zalai Mihálytól, a Megyei Közgyűlés elnökétől is érkezett egy email,
melynek tartalmát ismertette a képviselő-testülettel. Ugyanakkor Elnök úr megküldte
azt a linket, ahonnan a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési
Bizottsága 2017. február 16-ai ülésén meghozott döntései a Békés Megyei
Önkormányzat által delegált DEB tag által képviselendő döntési javaslatok
hozzáférhetőek.
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