Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2017. március 30-án 14.00 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.


Napirend:
1. Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása, nyitva-tartási
idejének meghatározása
2. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési
szabályzatának módosítása
3. Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évben végzett tevékenységéről
készített beszámoló
4. Háziorvosi szerződések módosítása
5. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
6. Szent Antal Népház kérelme
7. 2017. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
8. Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Testvér-települési programok és
együttműködések
9. EFOP-4.1.8-16 pályázat A könyvtári intézményrendszertanulást segítő
infrastrukturális fejlesztése



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

10. EFOP-1.5.3 pályázat tervezett programja, konzorciumi megállapodás
jóváhagyása
11. Hozzájárulás a Gyomaendrődi Futball Club pályázatához
12. Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
13. A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
14. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
15. Gyomaendrőd Városa részére felajánlott ajándék
16. Wodianer tér felújítása
17. Járda felújítási pályázat kiírása I. forduló
18. 2017. évi útépítési és útkarbantartási terv
19. 2017. évi Közbeszerzési Terv
20. 2017. évi vízterhelési díjak
21. Beszámoló a katasztrófavédelmi referens 2016. évi tevékenységéről
22. Települési Értéktár Albizottság beszámolója
23. A Pásztor János utcában lévő közterületből területrész értékesítése
24. Lakatos Zsigmond felajánlása
25. Dr. Borzán Tibor felajánlása
26. Köztemetések szervezésével kapcsolatos észrevétel
27. Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményeztetési eljárás
28. A XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál tervezett programja
29. Városi Egészségügyi Intézmény - intézményvezetői pályázat kiírása
30. Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény infrastrukturális
fejlesztése eszközbeszerzéssel
31. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés a)
pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor

32. „Gyomaendrőd Város Biztonságáért”Elismerő Oklevél adományozása
33. Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. március 30.

Toldi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2017. március 30.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2017. 03. 30-i ülésre

85/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Székhelyhasználati kérelem-Gyomaendrődi Járási Hivatal
Határidő: 2017. 02. 23., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. február 23.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette, a
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági 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 hozzájárult 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.
A Képviselő-testület döntése meg lett küldve a Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatala részére.
86/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Templom-zugi strandon lévő egyes építmények felújítási munkáinak felmérése
Határidő: 2017. 02. 23., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. február 23.
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 faház zuhanyzós építményrész oldalfalának, valamint a 12-3-6-8-as faházak onduline tetőfedés javítási munkáit karbantartásnak tekinti, mely
a 2015. december 28.-án megkötött bérleti szerződés VII.1. pontja alapján a bérlő
feladata. A Képviselő-testület döntéséről készített határozat meg lett küldve Pájer
Sándor részére.
105/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ipari parki kertészeti beruházás-Projket Építő Zrt.
Határidő: 2017. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. február 28.
A Képviselő-testület megismerte a Projekt Építő Zrt. (1192 Budapest, Kund utca 6.)
kertészeti beruházásáról szóló tervezetet és a megvalósításához elvi támogatást
megadta a beruházónak, az erről szóló határozat megküldésre került.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása, nyitva-tartási
idejének meghatározása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
1. Alapító okirat módosítás
A Képviselő-testület 610/2016. (XII. 15.) gye. Kt. határozatában úgy döntött, hogy a fenntartásában működő Határ
Győző Városi Könyvtár 2017. május 1. napjától a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti ingatlanban kapjon helyet,
valamint az intézmény az endrődi településrész könyvtári feladatellátását a Szent Antal Népház épületében
„fiókkönyvtár” kihelyezésével valósítsa meg.
A döntés végrehajtása érdekében szükséges az alapító okirat módosítása, valamint a nyitvatartási idő
meghatározása.
2017. február 9. napján megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári és
Levéltári Osztályát, hogy a tényleges intézményi átszervezés előtt a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 67. §-ában rögzített előzetes véleménykérési
kötelezettségnek eleget tegyen önkormányzatunk. A minisztérium véleménye - az előterjesztés mellékletét képezi az alábbiakban foglalható össze:
„Tekintettel arra, hogy Gyomaendrőd város a korábban működő fiókkönyvtárát újra megnyitja, valamint a főkönyvtár
jelenlegi székhelyéről egy közkönyvtári funkciókat hatékonyabban ellátó épületbe költözik, joggal várható a város
könyvtári szolgáltatásainak megerősödése, fejlődése. Ennek értelmében az intézményi átszervezésnek jogszabályi
akadálya nincs, ugyanakkor csak abban az esetben támogatható, ha a jogszabályban meghatározott tárgyi,
személyi feltételek nem romlanak.”
Az alapító okirat módosítását az 1. és 2 határozati javaslatban olvashatják, mely módosítás tartalmazza az
intézmény új székhelyét, telephelyét, továbbá az átalakítás időpontjaként a 2017. június 1. napját határozza meg. A
Fiókkönyvtár elnevezését a korábbi elnevezéssel javaslom elfogadásra: Tímár Máté Fiókkönyvtár.
2. Nyitva-tartási idő meghatározása
Dinyáné Bánfi Ibolya javaslatot tett a könyvtár nyitva-tartási idejére, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Intézményvezető asszony által elkészített javaslatot a könyvtár alkalmazottai véleményezték, az erről készült
jegyzőkönyv szintén megtalálható az előterjesztés mellékletében.
Dinyáné Bánfi Ibolya a jelenlegi nyitva-tartással javasolja a gyomai székhely könyvtár nyitva-tartását meghatározni, a
fiókkönyvtár nyitva-tartására 3 javaslatot nyújtott be a Képviselő-testület számára:
1. változat
Kedd
Csütörtök

13-16,30
9-16,30

11 óra

2. változat
Kedd
Szerda
Csütörtök

13-16,30
9-12
9-12

9,5 óra

3. változat
Kedd
Szerda
Csütörtök

9-12
9-12
9-12

9 óra
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alapító okirat módosítását a
határozati javaslatok szerint elfogadni, továbbá szíveskedjen meghatározni a könyvtár nyitvatartási idejét.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az alapító okirat módosítását az 1.
és 2. határozati javaslat szerint javasolja elfogadásra, továbbá a fiókkönyvtár
nyitva-tartását az előterjesztésben szereplő javaslatok közül a 2. alternatíva
szerint javasolja meghatározni. A Bizottság javaslata a 3. számú határozati
javaslatba beépítésre került.

1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratát 2017. június 01. napjától az
alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 119-3/2017.

Módosító okirat

A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. november 24.
napján kiadott, VI. 1016-10/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján - a
/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1. alcím 1.2. pont 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.”
2. Az alapító okirat 1. alcím 1.2. pontja a következő 1.2.2. ponttal egészül ki:
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
telephely címe
1.
Tímár Máté Fiókkönyvtár
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
Záró rendelkezés
Jelen módosító okiratot 2017. június 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. március 30.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
alábbiak szerint fogadja el:
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Okirat száma: VI. 119-4/2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

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

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.
2.1.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv
megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
telephelye:
telephely megnevezése
telephely címe
Tímár Máté Fiókkönyvtár
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 10. 01.
3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

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

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

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

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-ban foglaltak alapján az intézmény a könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári
szolgáltatásokat.
4.2.
1

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

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

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

4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Határ Győző Városi Könyvtár
alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési szerv, működési köre
Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el
kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt
munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat
Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
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5.2.
1

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Határ Győző Városi Könyvtár 2017. március 30. napján kelt, 2017.
június 1. napjától alkalmazandó VI. 119-3/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.
Kelt:………………………………

P.H.
Magyar Államkincstár

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár nyitvatartási idejének meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Határ Győző Városi Könyvtár fenntartója 2017.
június 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg az intézmény nyitvatartási idejét:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Tímár Máté Fiókkönyvtár 5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 21.
Kedd
Szerda
Csütörtök

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9-17
9-17
9-17
9-17
9-17
9-12
13-16,30
9-12
9-12

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési
szabályzatának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Pál Jánosné
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Pál Jánosné a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője az intézményi SZMSZ
módosításának jóváhagyását kérte Önkormányzatunktól, mint az intézmény fenntartójától.
Az SZMSZ felülvizsgálatát és módosítását az alábbiak miatt kell elvégezni:
- a szakmai jogszabályok 2017. február 20-án hatályba lépett változásai,
- az SZMSZ részét képezik egyrészt a gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok, melyek a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal szabályzatai, másrészt önálló szabályzatok is: Munka- és tűzvédelmi szabályzat, Iratkezelési
szabályzat, Gépjármű üzemeltetési szabályzat, Munkaruha juttatás szabályzata, Közalkalmazotti szabályzat,
Panaszkezelési szabályzat, Házirend, Dohányzási szabályzat. Az intézményvezető elkészítette a felsorolt
szabályzatokat, melyekkel kiegészül az intézményi SZMSZ.
Intézményvezető asszony elvégezte az SZMSZ felülvizsgálatát, jelen előterjesztéssel kéri az intézmény fenntartóját
az intézményi alapdokumentum jóváhagyására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontja alapján jóváhagyja a szakmai jogszabályok 2017. évi változásai alapján módosított és az önálló
szabályzatokkal kiegészített Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatát.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ
Szervezeti és Működési
Szabályzat

Pál Jánosné intézményvezető
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti
Központ
2017.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI
ALAPJA és HATÁLYA
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Gyomaendrőd település Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
és gyermekjóléti alapellátások biztosítása érdekében működteti a Gyomaendrődi Család-és
Gyermekjóléti Központot.
A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az
intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat
és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény szakmai programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és
hatékony megvalósítását szabályozza.
1.2 Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai










1993. évi III. tv.
1997. évi XXXI. tv.
igazgatásról
2011. évi CXCV. tv.
368/2011 (XII.31.) Korm.r.
végrehajtásáról
1992. évi XXXIII. tv.
2012. évi I. tv.
2011. évi CXII. tv.
1999. évi CXXV. tv.
1/2000.(I.7.) SzCsM. r.
intézmények



15/1998.(IV.30.)NM r.



257/2000. (XII.26.) Korm.r.



végrehajtásáról
9/2000.(VIII.4) SzCsM.r.



2/2009. (I.30.) Gye. Kt r.
ellátásokról,

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
Az államháztartásról
Az
államháztartásról

szóló

törvény

A közalkalmazottak jogállásáról
A Munka Törvénykönyvéről
Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
A kereset kiegészítésről
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ,
gyermekvédelmi
intézmények ,
valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
A Kjt. szociális valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
ágazatban
történő
A személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
Személyes gondoskodást nyújtó szociális

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési
díjakról
1.3 A Szabályzat hatálya
Az SZMSZ és a függelékét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az
intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra.
A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.

2. AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍM ADATAI
Az intézmény elnevezése:
Az intézmény székhelye:
Telefon/fax száma:
E-mail címe:

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

3. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA
Az intézmény alapítószerve
Az intézmény jogelődje
Alapításának ideje:
Alapító okirat kelte:
Alapító okirat azonosítója:
Nyilvántartási száma:
Fenntartó szerve

Felügyeleti irányító szerve:

Az intézmény jogállása:
Az intézmény gazdálkodási
jogköre:

Az intézmény ellátási területe:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
2017. január 1.
2016. október 27.
VI. 4487-4/2016.
834841
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.
Az intézmény önálló jogi személy.
Gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan
működő költségvetési szerv. A gazdálkodással
összefüggő pénzügyi feladatait a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el. A két szerv közötti
gazdálkodásra
vonatkozó
munkamegosztás
és
felelősségvállalás rendjét a képviselő-testület által
jóváhagyott megállapodás szabályozza.

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

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

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

Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.
5. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK
Hosszú bélyegző:
GYOMAENDRŐDI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Telefon/fax: 06 (66) 282-560
Adószám: 15834845-1-04
Körbélyegző: Középen az ország címere, a címer körül az intézmény neve.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
Hosszú bélyegző: intézményvezető, családsegítő, esetmenedzser beosztásban dolgozók
Körbélyegző:
intézményvezető

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

III.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett feladat

A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás biztosítása.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a családok segítése érdekében nyújtott segítő munkája
során
a) Tájékoztatási feladatai körében
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
aa) a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes
képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában
levő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek
összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban
történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának
elősegítésével,
ab) a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról,
ac) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós
anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást
elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről,
ad) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető
szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.
b) Szociális segítőmunka keretében
ba) segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában,
a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
bb) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében
jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok
elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
bc) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített
ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
bd) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember
bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő
folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek
mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges
támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett
gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,

be) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes
képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az
esetkezelés eredményességét,
bf) közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.
c) Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
ca) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások
iránti szükségleteit,
cb) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése
érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a
szolgáltatások, ellátások igénylésében,
cc) a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz,
szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való
hozzájutásban,
cd) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a
gyermek mielőbbi hazakerülését.
d) a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése
céljából
da) olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az
azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget
okozna,
db) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és
kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél a da) pont
szerinti programok megszervezését.
e ) A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
ea) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
eb) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
ec) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a
gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt
készít,
ed) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)
47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek
fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai
támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó
szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.
A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ
értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert
működtet.

A jelzés alapján a családsegítést nyújtó intézmény feltérképezi az ellátási területen élő
szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen
felkeresve tájékoztatja őket a szolgáltatás céljáról és tartalmáról.
f ) Családsegítés keretében biztosítjuk továbbá:
-

A szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást,
Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátáshoz továbbá
a szociális szolgáltatóhoz való hozzájutás megszervezését,
A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők és krónikus betegek, szenvedélybetegek,
pszichiátriai betegek, kábítószer- problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan
rászorult személyek és családjaik részére tanácsadás nyújtását,
A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek- a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- a szükséges mértékig történő
kiterjesztését az igénybevevő környezetére, különösen családtagjaira.
A menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt
társadalmi beilleszkedés elősegítését, tekintettel arra, hogy Gyomaendrőd – mint
járásszékhely település - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt
település

-

-

-

-

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

-

-

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

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

-

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

-

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

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez.
Ennek keretében:
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
- önálló helyettes szülőket foglalkoztat
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
- segíti a köznevelési intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készít,
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában.
2. Család- és Gyermekjóléti Központ által végzett feladatok
-

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

-

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

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

Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás vonatkozásában a család- és gyermekjóléti szolgálat
valamint a család- és gyermekjóléti központ, míg Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában a
család- és gyermekjóléti központ feladatai kerülnek ellátásra intézményünkben.
Ügyfélfogadás Gyomaendrőd településen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában:
ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
NAP
DÉLELŐTT
DÉLUTÁN
HÉTFŐ
8.00 -12.00
12.30 – 16.00
KEDD
8.00 -12.00
----------------SZERDA
--------------12.30 - 16.00
CSÜTÖRTÖK
8.00 -12.00
----------------PÉNTEK
---------------12.30 - 16.00
Ügyfélfogadás a Gyomaendrődi Járás többi településén:
Hunya
A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi
önkormányzat épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő
esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Hunya Községháza kijelölt helyisége
Hunya Rákóczi út. 19.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
Csárdaszállás
A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi
önkormányzat épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő
esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Csárdaszállás Községháza kijelölt helyisége
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
Dévaványa
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi család-és
gyermekjóléti szolgálat épületében.
A városban a szolgáltatást 2 fő esetmenedzser látja el.
Helyszíne: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Dévaványa Eötvös u. 44.
Időpontja: előre egyeztetett időpontban
Ecsegfalva
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi család-és
gyermekjóléti szolgálat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Ecsegfalva, Ady u. 5.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
V. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE

A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ szociális és gyermekjóléti alapfeladatot
ellátó költségvetési szerv – szociális intézmény. Munkavállalóinak engedélyezett létszáma: 7
fő.
1. Szervezeti ábra
1 fő intézményvezető
Szakvizsgázott szociális munkás

Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti
központ

Helyettes szülői tevékenység

közalkalmazotti jogviszonyban
4 fő családsegítő

(3 fő szociális munkás,
1 fő szociálpedagógus)

2 fő esetmenedzser

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

(1 fő szociális munkás
1 fő szociálpedagógus)

megbízásos jogviszonyban
2 fő tanácsadó
(1 fő klinikai szakpszichológus
1 fő jogász)
A szociális területen dolgozó szakemberek etikus és humánus magatartása alapvető
követelmény. Ennek érdekében minden dolgozónak kötelező betartania a Szociális munka
etikai kódexében lefektetett alapvető normákat.
Az intézmény évente legalább két alkalommal munkaértekezletet tart, melyet az
intézményvezető hív össze és részt vesz rajta minden dolgozó. Itt kerül sor az előző évi
munka értékelésére és a következő évi munkaterv ismertetésére, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos beszámolóra. Munkaértekezlet összehívását kezdeményezheti az
intézmény bármely dolgozója.
A dolgozói munkaértekezlet elfogadja:
- az intézmény továbbképzési tervét
- az intézmény SZMSZ-ét
A dolgozói munkaértekezlet véleményezi az intézményvezetői pályázatokat, továbbá
véleményt nyilvánít az intézményt érintő valamennyi kérdésben.
Az intézményvezető a dolgozói értekezleten:
- beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
- értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,
- ismerteti a következő időszak feladatait,

-

meghallgatja és válaszol a dolgozók szakmai kérdésekben, valamint élet- és
munkakörülményeiket érintő kérdésekben kifejtett véleményére, észrevételeikre.

Dolgozói érdekképviseleti szervek:
Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes
szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény
vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését.
2. Munkakörök
A munkakörök betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen
követelmény a munkakörre előírt szakképesítés. A rendszeres továbbképzések lehetővé teszik
azt, hogy a gondozást irányító és végző dolgozók megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek.
A munkakörök jegyzékét az intézményvezető készíti el és tartja karban.
A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek
elkészítéséért és naprakészségéért az intézményvezető felelős.
a. Intézményvezető:
A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ élén álló intézményvezető
vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézmény vezetője rendes évi szabadságát a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester
engedélyével veheti igénybe. A szabadság nyilvántartása az intézményben történik. Az
intézmény vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. Az éves szabadság
ütemtervének egy példányát minden év március 31-ig, az igénybe vett szabadságáról pedig
félévente köteles írásbeli tájékoztatót küldeni a székhely önkormányzat illetékes
ügyintézőjének.
Az intézményvezető felelőssége:
Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek. Felel:
- a szakszerű és törvényes működésért,
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
- a szakmai munkáért,
- az ellátottak érdekvédelmi feladatainak ellátásáért,
- a szociális munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
- a munkabalesetek megelőzéséért,
- a munkavállalók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért.
Az intézményvezető jogköre
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a hatályos jogszabályok, valamint a
fenntartó határozza meg.
Az intézményvezető kiemelt feladatai:
- az intézmény vezetése,
- az intézmény jogszerű működésének és gazdálkodásának biztosítása,

-

-

-

az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása a vonatkozó jogszabályok és a rendelkezésre álló költségvetés
alapján,
a munkáltatói jogkör gyakorlása,
az intézmény képviselete,
a munkahelyi baleset megelőzésének irányítása,
a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe,
az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, ennek érdekében az E-képviselő
jogkörébe tartozó, és adatrögzítő feladatok ellátása
E-képviselőként az intézményben az adatszolgáltató munkatársak kijelölése
és azok felkészítése

Főbb feladatai:
a) Magasabb vezetői hatáskörében irányítja, koordinálja és ellenőrzi:
- az intézmény szakmai, gazdasági tevékenységét, működését
- munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását
- az intézmény működéséhez előírt szabályzatok elkészítését, betartását
- a munkavállalók továbbképzési tervének végrehajtását
- az intézmény belső ellenőrzési mechanizmusait
- a munkavállalók tájékoztatását
- a munkaértekezletek megtartását
- a panaszok kivizsgálását
- az intézmény jogszabályi és intézményi elvárásoknak megfelelő működését
- a feladatok szakszerű, határidőben történő ellátását
- az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, a felügyeleti szervek
határozatainak, utasításainak végrehajtását
- a működéshez kapcsolódó szabályzatok elkészítését
- a gazdasági, szakmai rendelkezések betartását
- a tárgyi eszközök nyilvántartását, leltárát
b) Munkáltatói hatáskörében:
- gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, melyeket az 1992.évi XXXIII. a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló, illetve a 2012. évi I.tv. a
Munka
törvénykönyve, illetve a végrehajtásukat szabályozó rendeletek a hatáskörébe
utalnak.
- irányítja a munkavállalók feladatellátását,
- biztosítja az intézményben dolgozók előírásszerű munkafeltételeit,
- elkészíti a munkavállalók munkaköri meghatározását
- vizsgálatot végez a felmerülő munkaügyi problémák, panaszok tisztázása, megoldása
érdekében
- a munkavállalók részére engedélyezi a szabadságot
c) Központ vezetői hatáskörében:
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezi és irányítja a családsegítők,
esetmenedzserek és tanácsadók munkáját.
- Összeállítja az intézmény éves beszámolóját.
- Tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó munkát,
- Határidőre elkészíti az intézmény munkájához kapcsolódó statisztikai jelentéseket

-

-

A feladatok magas színvonalú ellátása érdekében együttműködik és rendszeres
kapcsolattartást valósít meg az ellátáshoz kapcsolódó intézményekkel, önkormányzati
hivatalokkal, az illetékességi területén működő család- és gyermekjóléti
szolgálatokkal és minden, a szolgáltatást igénybe vevő élethelyzetének javításában,
problémájának megoldásában releváns szereplővel
Szakmai ellenőrzési feladatokat végez az irányítása alatt álló intézmény munkájára
vonatkozóan.
Szakmai konzultációt, esetkonferenciát vezet, az igényekhez igazodóan szervezi,
tervezi és vezeti a szakmai megbeszéléseket

Helyettesítés rendje:
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az általa megbízott esetmenedzser helyettesíti.
E-képviselőt távolléte, szabadsága idején az intézmény esetmenedzser munkakörben
foglalkoztatott, adatszolgáltatásra jogosult munkatársa helyettesíti.
b. Családsegítő
Szociális segítőmunkát végez, melynek keretében:
 segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában,
a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében
jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok
elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített
ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 esetkonferenciát szervez,
 közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
 a szociális segítőmunka során valamennyi család esetében éves átlagban legalább havi
három személyes találkozást szervez és dokumentál.
 segíti az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást
 együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások,
ellátások igénylésében,
 a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz,
szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való
hozzájutásban,
 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a
gyermek mielőbbi hazakerülését.
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése
céljából
 szabadidős és közösségi programokat szervez, és



kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és
kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél közösségi
szabadidős programok megszervezését.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
 Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
 A gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a
gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt
készít,
 A gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)
47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek
fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.
 Esetmegbeszélést kezdeményez.
 A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén haladéktalanul, a család- és
gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság
intézkedésére.
 Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
 A klienseket felvilágosítja a nekik járó juttatásokról.
 Szükség esetén segítséget nyújt a nyomtatványok kitöltésében, és kérvények,
beadványok írásában.
 Együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, egészségügyi, rendészeti,
szociális és társadalmi szervekkel, gyámhivatallal, civil szerveződésekkel, munkaügyi
hatósággal.
 Felkutatja a segítségre szorulókat.
 Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű rétegek életét.
 Közreműködik a családok külső támogatórendszerének fejlesztésében, a családokkal
kapcsolatban lévő intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek és egyházi
szervezetek tevékenységének összehangolásában.
 A prevenció elősegítése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszert
működtet.
 Segíti a konfliktushelyzetek megoldását.
 Szükség esetén hatósági beavatkozást kezdeményez.
 Szükség esetén kiemelési javaslatot készít.
 Elvégzi az utógondozást.
 Szerepet vállal az intézmény tevékenységeihez tartozó szakmai rendezvényeken,
felkérésre ismeretterjesztő előadást tart.
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos pályázati lehetőségeket.
Részt vesz pályázatok megírásában, és az azokban megfogalmazott feladatok
végrehajtásában.
 Kapcsolatot épít és tart fenn a szakmai szervezetekkel.
 Végzi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 Szervezi a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a




szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
A családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat közvetít.
A család- és gyermekjóléti központ E-képviselője által kijelölt családsegítő
munkatárs köteles a KENYSZI rendszerbe a munkaköri leírásban meghatározottak
szerint adatot szolgáltatni.

Helyettesítés rendje:
A családsegítő munkatársat családsegítő munkakörben foglalkoztatott munkatárs
helyettesítheti.
A családsegítő munkatárs az ellátás zavartalan biztosítása érdekében - szükség esetén esetmenedzser feladatkör ellátására átirányítható.
c. Esetmenedzser
Feladatai:
A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében
 a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos
speciális szolgáltatások, programok nyújtása
o utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munka
végzése,
o kapcsolattartási ügyeletet biztosítása, ennek keretében közvetítői eljárás, ide
nem értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
o észlelő és jelzőrendszer működtetésében aktív részvétel, mely lehetővé teszi a
gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, a veszélyeztetettség
időben való felismerését. A rendszer működtetése érdekében kapcsolat tartása
a gyermekvédelmi feladatkörrel rendelkező intézmények és szervezetek
szakembereivel és vezetőivel.
o esetmegbeszélések, illetve a gyermekvédelmi konferenciák szervezése,
valamint részvétel azokon
o családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia szervezése,
abban való részvétel
-

Ellátja a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket
o kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését,
nevelésbe vételét,
o javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek
védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a
gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy
annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának
mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
o ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, együttműködik
a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében,

o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális
segítőmunkát koordinál és végez
o utógondozást végez
o védelembe vett gyermek esetében elkészíti az egyéni gondozási-nevelési
tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához
kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít;
o szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti
szolgálatok számára.
Helyettesítés rendje:
Az esetmenedzser munkatársat esetmenedzser munkakörben foglalkoztatott munkatárs
helyettesítheti.
Az esetmenedzser munkatárs az ellátás zavartalan biztosítása érdekében - szükség esetén családsegítő feladatkör ellátására átirányítható.
d. Tanácsadó pszichológus (megbízási szerződéssel ellátott munkakör)
-

-

-

Problématípustól függően a klienseket - kompetencia határainak megtartása mellett megfelelő ellátásban részesíti (segítő beszélgetés, tanácsadás). A folyamatba szükség
esetén bevonja a család tagjait is.
A gyámhatóság felkérésére pszichológiai vizsgálatot végez, teszteket vesz fel, és erről
írásban pszichológiai véleményt készít.
Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás
kompetenciahatárait, ill. a pszichológus kompetenciáját, úgy a megfelelő szakellátásba
irányítja.
A családsegítők és esetmenedzserek kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb
intézkedéseket, vagy arra másokat felkér.
Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken .
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség
értelmében titkosan kezel.
Együttműködik a köznevelési intézményekkel, egészségügyi intézményekkel,
szociális és társadalmi szervekkel, gyámhivatallal, civil szerveződésekkel.
Felkérésre részt vesz a munkaértekezleteken, szükség esetén egyéni konzultációt vezet
a családsegítők, esetmenedzserek számára, esetmegbeszélést vezet.
A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.
Szerepet vállal az intézmény tevékenységeihez tartozó szakmai rendezvényeken,
felkérésre ismeretterjesztő előadást tart.
Kapcsolatot épít és tart fenn a szakmai szervezetekkel.
e. Tanácsadó jogász (megbízási szerződéssel ellátott munkakör)

-

A család és gyermekjóléti központ kliensei részére jogi tanácsadást nyújt
Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás
kompetenciahatárait, ill. a jogász kompetenciáját, úgy más szakemberhez irányítja.
A családsegítők, esetmenedzserek kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb
intézkedéseket, vagy arra másokat felkér.

-

Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken.
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség
értelmében titkosan kezel.
Felkérésre részt vesz a munkaértekezleteken, szükség esetén egyéni konzultációt
biztosít a családsegítők, esetmenedzserek számára.
A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.

VI. KÉPVISELET RENDJE
1. Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el, akadályoztatása esetén az
általa megbízott munkatárs.
2. A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető.
3. Cégszerű aláírásra jogosultak: a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint.
VII. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE
Az intézmény munkája során együttműködik, és folyamatos munkakapcsolatot alakít ki az
állami, társadalmi, egyházi és civil szervekkel.
Különösen:
 a fenntartó település önkormányzatával
 járási hivatallal
 járáshoz tartozó önkormányzatokkal
 megyei kormányhivatallal
 hatósági feladatot ellátó intézményekkel
 módszertani intézményekkel
 szociális intézményekkel,
 egészségügyi hálózat intézményeivel,
 egyházakkal,
 civil szervezetekkel
 ellátottjogi, betegjogi képviselőkkel
Titoktartás
Az intézményben dolgozók tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására, azok
kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az 1992. évi
LXIII. tv és az 1992.évi LXVI. tv., az 1993. évi III.tv. a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, valamint az 1997. évi XXXIII. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az előzőekben nem szabályozott kérdésekben a Szociális munka etikai kódexében lefektetett
elvek az irányadók.
Az intézmény dolgozói, illetve közeli hozzátartozóik az ellátást igénylőkkel tartási,
életjáradéki, öröklési szerződést nem köthetnek. Ezen tiltás tudomásul vételét írásos
nyilatkozatukkal igazolják.

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

IX. SZABÁLYZATOK
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatához kapcsolódnak az alábbi szabályzatok:
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásra vonatkozó szabályzatai:
2. Intézmény önálló szabályzatai
a. Munka- és tűzvédelmi szabályzat
b. Iratkezelési szabályzat
c. Gépjármű üzemeltetési szabályzat
d. Munkaruha juttatás szabályzata
e. Közalkalmazotti szabályzat
f. Panaszkezelési szabályzat
g. Házirend
h. Dohányzási szabályzat
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ ezen Szervezeti és Működési
Szabályzatát
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
____________számú határozatával jóváhagyta.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyásával lép hatályba.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével a korábbi szabályzatok
hatályukat vesztik.
Gyomaendrőd, 2017. február 28.
Pál Jánosné
intézményvezető

2/a Melléklet Munka és Tűzvédelmi szabályzat
I. FEJEZET
A szabályzat hatálya
a) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
megteremtése érdekében az alábbi, Munkavédelmi Szabályzatot (a továbbiakban:
Szabályzat) adom ki, melynek hatálya kiterjed a munkahely valamennyi szervezett
munkavégzés keretében foglalkoztatott dolgozójára, valamint más gazdálkodó
szervezettel munkaviszonyban lévő, de a területén, rendszeresen vagy ideiglenes
munkát végző munkavállalókra és a munkavégzés hatókörébe tartózkodó dolgozókra,
ügyfelekre.
A Szabályzat a munkahely szervezeti felépítésének megfelelően, a résztvevők
feladatait valamint a létesítmények, építmények, berendezések, eszközök és az
anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó általános munkavédelmi
szabályokat tartalmazza.
b) A Szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása a
hatóságok részéről helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntetőeljárás
kezdeményezését, a munkahely részéről pedig fegyelmi és kártérítési eljárást von
maga után.
A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet.
A Szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály - beosztásra való
tekintet nélkül - kötelező érvényű.
c) A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ (a továbbiakban: intézmény.) kezelésében álló telephely területére,
helyiségeire, tároló helyiségeire és szabad tereire, továbbá munkavégzés helyszínére.
d) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény állományába tartozó valamennyi
munkavállalóra, az ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozókra,
még akkor is, ha a telephelyén, működési körén kívül végzik a munkát, valamint a
területén bármilyen céllal tartózkodó vagy tevékenységet végző (szállító, karbantartó,
a rendezvényein bármilyen minőségben résztvevő, ellenőrző, szerződésben levő más
vállalkozás, vállalat alkalmazásában állók, stb.) személyre, (a továbbiakban együtt:
munkavállalók).
e) A Szabályzatban szabályozott kérdéseknél, a hatályos munkavédelemre vonatkozó,
vagy azzal kapcsolatos törvények, jogszabályok előírásai az irányadók. A törvény és
rendeletek előírásain és módosításain kívül a tevékenységre vonatkozó ágazati
rendelkezések, biztonsági szabályok, irányelvek, ajánlások előírásai hasonló súllyal
veendők figyelembe.
f) A Szabályzat rendelkezéseinek betartása kötelező, megszegésük a cselekmény vagy a
mulasztás, illetőleg az annak nyomában bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől
függően fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után.
g) A Szabályzatot szükség szerint felül kell vizsgálni, és módosítani kell.

Felelős: intézményvezető

II. FEJEZET
A munkabiztonsággal kapcsolatos fogalmak meghatározása:
1.

Baleset

Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést
vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetve halált okoz.
2.

Munkabaleset

Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezet munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült)
közrehatásának mértékétől függetlenül.
Nem
tekinthető
munkavégzéssel
összefüggésben
bekövetkező
balesetnek
(munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére,
ill. a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a
munkáltató saját, vagy bérelt járművével történt.
3.

Súlyos munkabaleset

Súlyos az a munkabaleset, amely
- a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől
számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel
összefüggésben életét vesztette),
- magzata, vagy újszülöttjének halálát,
- önálló életvezetését gátló maradandó károsodását,
- valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését,
illetve jelentős mértékű károsodását okozta,
- a gyógyulást követően is fennálló munkaképesség romlást okozó megbetegedés,
egészségkárosodás, csonkulás,
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülés, egészségkárosodás.
4.

Foglalkozási megbetegedés

Olyan tartós, huzamos ideig fennálló, expozíció következtében bekövetkező
megbetegedés, egészségkárosodás, egészségromlás, amely a munkavállalót a szervezett
munkavégzés során, a munkavégzés helyszínén, vagy azzal szoros összefüggésben lévő
körülmény hatására következik be, vagy az érvényben lévő Eü.M. rendelet a betegséget
foglalkozási megbetegedés kategóriába sorolja.
5.

Veszélyes anyag

Minden anyag, vagy készítmény, amely fizikai, kémiai, vagy biológiai hatása révén
veszélyforrást képviselhet, így különösen a robbanó, oxidáló, gyúlékony, sugárzó,
mérgező, maró, ingerlő, érzékenységet okozó, fertőző, rákkeltő, génkárosító,
magzatkárosító, utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat
retardált fejlődését is), egyéb egészség károsító anyag.

6.

Veszélyforrás

A munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező,
amely a munkát végző, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt,
vagy ártalmat jelenthet.
Veszélyforrás lehet:
- mechanikai veszélyforrás
- fizikai veszélyforrás
- kémiai veszélyforrás, veszélyes anyag; készítmény használatból eredően fellépő
károsító hatások
- biológiai veszélyforrás; fertőző, vagy fertőzés gyanús anyagokkal, vagy
környezetében történő munkavégzés, fertőzésgyanús személyekkel történő érintkezés
veszélye
- fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.
7.

Kockázat

A veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a valószínűsége.
III. FEJEZET
A munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos feladatai
1.

Munkáltatói jogkört gyakorló felelős:



az irányítása alá tartozó munkahelyeken a dolgozóknak a jelen és egyéb ágazati
Szabályzat szabályozásaiban foglalt munkavédelmi előírások betartatásáért,



az irányítása alá tartozó szervezeti egység(ek) esetében bármely, munkavédelemmel
összefüggő probléma esetén a szükséges intézkedéseket megtenni, az egyéni
védőeszközök biztosításáért,



a munkavédelmi ellenőrzések elvégzéséért,



az elsősegélynyújtó hely, felszerelés és kiképzett személyek biztosításáért



azért, hogy képesítéshez kötött munkakörökben csak megfelelő képesítéssel
rendelkező munkavállaló kerüljön foglalkoztatásra,



a különböző ellenőrzéseken feltárt - saját hatáskörébe tartozó - hiányosságok
felszámolásáért.
2.

A munkahelyi vezető felelős:



a Szabályzatban foglaltak elsajátításáért és azoknak a munkavégzés során történő
alkalmazásáért,



az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések rendeltetésszerű használatáért és a helyes
használat oktatásáért,



VI. fejezetben leírt munkavédelmi ellenőrzések elvégzéséért,



a munkahely területén történt balesetek, sérülések a VII. fejezetben foglaltak szerinti
bejelentéséért,



az új belépő, valamint az áthelyezett dolgozók a IV. fejezet 2.4. pontjában foglaltak
szerinti dokumentált munkavédelmi oktatásáért,



ismétlődő munkavédelmi oktatás megtartásáért.

A munkahely vezetőjének távollétében az általa ideiglenesen, vagy meghatározott időre
vezetési, irányítási feladattal megbízott munkatárs feladata azonos a munkahelyi vezető
feladatával.
3.

A munkáltatóra vonatkozó munkavédelmi jogszabályok által
kötelező érvénnyel előírt egyéb feladatok:



A munkahelyek működése során az egészséget nem veszélyeztető biztonságos
munkavégzés feltételeinek megteremtéséért a munkáltató a felelős.



A munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi feladatok ellátására az arra jogosult
külső szervezettel, személlyel, vagy saját munkavállalóval szerződést kötni köteles.
4.

Munkavédelmi
feladatai:

szakember

(szakosodott

külső

vállalkozó)



A munkavédelmi szakembert az intézmény, mint munkáltató, illetve a munkáltatói
jogkört gyakorló vezető bízza meg a munkahely munkavédelmi feladatainak
ellátására.



A végzett munkáról, az ellenőrzés tapasztalatairól, munkavédelmi hiányosságokról a
munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek, vagy az általa kijelölt személynek köteles
beszámolni.



Feladata a két fél között létrejött szerződésben és jelen szabályzatban kerül rögzítésre.



A munkavédelmi szakember a munkahely intézkedési jogkör nélküli szakmai
tanácsadója.



A munkáltató kötelessége a munkahelyekre történő bejutás biztosítása, valamint a
munkavégzéséhez szükséges iratokba történő betekintés lehetőségének biztosítása.



A munkavédelmi feladatokat ellátó személy az általa feltárt, munkavédelmi,
biztonságtechnikai hiányosság felvetése esetén köteles jelzéssel élni a munkahely
vezetője felé.



Ha a szabálytalanság olyan mértékű, hogy közvetlen életveszélyt, vagy súlyos
egészségkárosodás veszélyét hordozza magában a munka folytatása, köteles azonnal
intézkedni a tevékenység felfüggesztésére.



A következő bejárás alkalmával köteles a jelzett szabálytalanságok megszüntetése
érdekében tett intézkedések megvalósulását megvizsgálni.



A munkáltató tulajdonát képező, vagy bérelt munkaeszközök biztonságos állapotát
rendszeresen ellenőrzi.



Az elektromos berendezések érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatának
naprakészségét figyelemmel kísérni, lejártáról értesíti a munkáltatót.



A foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi előírások betartását figyelemmel kíséri,
jelzéssel él, ha a munkába állást megelőzően a munkaköri alkalmasság nem került

ellenőrzésre, illetve meggyőződik arról, hogy csak olyan dolgozó kerüljön
alkalmazásra, akit a foglalkozás-egészségügyi orvos „alkalmas”-nak minősített.


Megtartja a munkavédelmi oktatásokat munkába álláskor, és minden más, a törvény
által előírt esetben az adott dolgozó munkaköréhez igazodóan.



Munkavédelmi oktatást követően elvégzi az oktatás dokumentálását a törvényben és a
munkavédelmi szabályzatban előírt módon.



Elvégzi a munkabalesetek hatályos jogszabályban foglalt módon történő bejelentését,
nyilvántartását és kivizsgálását.



Segíti a munkavállalók alanyi jogán szerveződő munkavédelmi képviselő hálózat
törvényben meghatározott tevékenységét, a munkavállalókat érintő munkavédelmi
vonatkozású kérdésekben szakmai véleményt nyilvánít.



A dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos panaszainak elbírálásában köteles a
munkáltatót véleményével segíteni a döntéshozatalban.



Figyelemmel kíséri, hogy a munkahelyek megfelelő elsősegélynyújtó felszereléssel
rendelkezzenek.



Gépek, berendezések, új technológiák üzembeállítását megelőzően elvégzi a veszélyes
gépek, berendezések esetében a munkavédelmi szempontú üzembe helyezést.



Kidolgozza, a munkaköri ártalmak figyelembe vételével a jogszabályban
meghatározott, a munkáltató által biztosított egyéni és kollektív védőeszközök,
védőfelszerelések munkakörönkénti biztosításának rendjét.



A munkavégzés helyszínein köteles ellenőrizni a védőfelszerelések használatát, azok
védelmi képességét, a munkakörnyezet állapotát. Hiányosságok esetén azt írásban
jelezni a munkahely vezetője felé.
5.



Munkavédelmi
foglalkoztatása

szakképesítéssel

rendelkező

személyek

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói
feladatainak megvalósulása érdekében a munkáltató megfelelő munkavédelmi
képesítéssel rendelkező személy(eke)t köteles foglalkoztatni.

 A feladatot, amelynek végzése munkavédelmi szaktevékenység,
végzettségű személy végezheti (legalább munkavédelmi technikus).


megfelelő

Feladatait a III. fejezet 4. pontja tartalmazza.
IV. FEJEZET
A munkavállalók kötelezettségei és jogai

1.

A munkavállalók munkavédelmi szempontú kötelezettsége

 A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésére vonatkozó szabályok, megtartásával
végezhet munkát.

Feladata:

2.



a "Szabályzat"-ban foglaltak elsajátítása és azoknak a munkavégzés során történő
alkalmazása,



a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról meggyőződni, azt
rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára a
szabályozásokban meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni,



az egyéni védőfelszerelést rendeltetésének megfelelően használni,



a munkavégzéshez az előírt munkaruházatot viselni,



munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani,



a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy
erre intézkedést kérni a felettesétől,



a balesetet, sérülést és rosszullétet a VII. fejezetben foglaltak szerint jelenteni,



a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a
munkavégzés során alkalmazni, a részére előírt munkaköri alkalmassági vizsgálaton
részt venni.
A munkavállalók alkalmazásának egészségügyi feltételei

2.1. Munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat a 33/1998 (VI.24.) NM
rendelet előírásai figyelembe vételével:
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra, aki a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény szervezett munkavégzés (a továbbiakban: szervezett munkavégzés)
keretében munkavállalót foglalkoztat, minden munkavállalóra, akit szervezett munkavégzés
- beleértve a közhasznú munkát is - keretében foglalkoztatnak belföldön a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Flt.) 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti munkanélkülire (a továbbiakban: munkanélküli).
2.1.1. A munkavállalók munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasságának
orvosi vizsgálata:
Az alkalmasság véleményezése a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által
megjelölt munkakörre terjed ki. A munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata
lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. A munkaköri és a szakmai alkalmasság
vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállalók a munkavégzésből és a
munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele




egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, nem befolyásolja-e
egészségi állapotát kedvezőtlenül,
nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;
esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása során nem
idéz-e elő baleseti veszélyt.

A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja továbbá annak elbírálása,
hogy a munkavállaló


milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett
foglalkoztatható állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg
vagy véglegesen megváltozott munkaképességű,



foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében,



szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres
foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel.

2.1.2. Előzetes munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata:
Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni


a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését
megelőzően;



a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely,
munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha
1. fizikai munkát végez,
2. fiatalkorú,
3. nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben
vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek
lesz kitéve,
4. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója
egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja;

a

munkavállaló

2.1.3. Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat (33/1998 (VI.24.) NM
rendelet előírásai szerint):
A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton
vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos
vizsgálatokat:


a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente,



az idősödő munkavállalónál - amennyiben nem tartozik a 6.§ c)-i) pontok hatálya alá
- évente,



a törvény 3. számú melléklete szerinti fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának
kitett munkavállaló esetében, az ott meghatározott gyakorisággal,



a törvény 4. számú melléklete szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó
munkakörben foglalkozatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál a
mellékletben szereplő gyakorisággal,



a törvény 5. számú melléklete szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett
munkavállalónál évente,



a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett, a törvény 6. számú melléklete
szerinti munkavállalónál évente,



a törvény 3. számú mellékletében nem szereplő és idült vagy késői hatású veszélyes
anyagok esetében, a munkáltatótól megkapott biztonsági adatlapon szereplő
információk alapján évenként időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell
végezni.



az időszakos munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatot végző orvos a
vizsgálati eredmények alapján az előírtaknál rövidebb érvényességi időt is
megállapíthat.



az alkalmi munkavállaló foglalkoztathatóságának vizsgálatát évente meg kell
ismételni.

I. A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai
A
kockázat
jelzése
1
1.1
1.2
1.3

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

A kockázat megnevezése

A munkaidő
egészében

A munkaidő egy
részében

Kizáró tényező

Korlátozó tényezők

Kézi anyagmozgatás
5 kp-20 kp
>20 kp-50 kp
>50 kp
Fokozott baleseti veszély
(magasban végzett, villamos
üzemi, feszültség alatti munka),
egyéb: .....................
Kényszertesthelyzet (görnyedés,
guggolás)
Ülés
Állás
Járás
Terhelő munkahelyi klíma
(meleg, hideg, nedves, változó)
Zaj
Ionizáló sugárzás
Nem ionizáló sugárzás
Helyileg ható vibráció
Egésztest vibráció
Ergonómiai tényezők
Porok, megnevezve
Vegyi anyagok, megnevezve
Járványügyi érdekből kiemelt
munkakör
Fertőzésveszély
Fokozott pszichés terhelés
Képernyő előtt végzett munka
Éjszakai műszakban végzett
munka
Pszichoszociális tényezők
Egyéni védőeszköz általi
terhelés

II. Foglalkoztatási korlátozások
Jelzése
1.1
1.2
1.3

Munka jellege, igénybevett
képesség, korlátok.
Jó látást igénylő munka végzésére
nem alkalmas
Ép színlátást igénylő munka
végzésére nem alkalmas
Teljes látóteret igénylő munka

1.32
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.62
2.7.
2.8.

3.1.
3.2
3.3.
4.1.
4.2.
4.3
5.1.

végzésére nem alkalmas
Jó mélységlátást (térlátást) igénylő
munka végzésére nem alkalmas
Ép hallást igénylő munka
végzésére nem alkalmas
Jó egyensúlyérzést igénylő munka
végzésére nem alkalmas
Jó tapintást igénylő munka
végzésére nem alkalmas
Jó szaglást igénylő munka
végzésére nem alkalmas
Jó íz érzést igénylő munka
végzésére nem alkalmas
Jó beszélőképességet igénylő
munka végzésére nem alkalmas
Kézi anyagmozgatással járó
munkavégzésre nem alkalmas
Tartós kényszertesthelyzettel
(görnyedés, térdelés, guggolás,
előrehajlott vagy egyéb) járó
munkát nem végezhet
Tartós ülőmunkát nem végezhet
Tartós állómunkát nem végezhet
Sok gyaloglást és/vagy járkálást
igénylő munkát nem végezhet
Az ujjak használatát igénylő
munkát nem végezhet
A karok, kezek használatát
igénylő munkát nem végezhet
A lábak, lábfejek használatát
igénylő munkát nem végezhet
Egyoldalú, ismétlődő, monoton
mozgást igénylő munkát nem
végezhet
Nehéz fizikai munkát nem
végezhet
Közepesen nehéz fizikai munkát
nem végezhet
Könnyű fizikai munkát nem
végezhet
Fokozott figyelmet igénylő
munkát nem végezhet
Együttműködést kívánó munkát
nem végezhet
Érzelmi megterheléssel járó
munkát nem végezhet
Zajos munkahelyen munkát nem
végezhet

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.
7.2.

Kéz- és karvibrációval járó
munkát nem végezhet
Egésztest-vibrációval járó munkát
nem végezhet
Nedves, nyirkos, párás
munkahelyen munkát nem
végezhet
Poros, füstös, gőzös, gázos
munkahelyen munkát nem
végezhet
Fokozottan balesetveszélyes
munkát nem végezhet
Hideg munkahelyen munkát nem
végezhet
Zárttéri meleg munkahelyen
munkát nem végezhet
Változó hőmérsékletű
munkahelyen munkát végezhet
Ionizáló sugárveszéllyel járó
munkahelyen munkát nem
végezhet
Mások fertőződésének
veszélyével járó munkahelyen
munkát nem végezhet
Allergizáló anyagokkal munkát
nem végezhet
Vegyi anyagokkal munkát nem
végezhet
Szabadban munkát nem végezhet
Zárt, szűk térben és/vagy föld
alatti munkahelyen munkát nem
végezhet
Időkényszer keretei közötti
munkát nem végezhet(pl.
futószalag)
Váltakozó munkahelyeken és
gyakori utazást igénylő
munkahelyeken munkát nem
végezhet
Önálló közlekedést igénylő
munkahelyen munkát nem
végezhet
Teljes munkaidőben munkát nem
végezhet
Túlmunkát, nyújtott műszakot
igénylő munkahelyen munkát nem

7.3.

végezhet
Többműszakos munkarendben
munkát nem végezhet
Egyéb

Az intézmény munkavállalóinak munkaköri alkalmassági vizsgálatainak személy szerinti
gyakoriságát, vizsgálatok körét külön kimutatás tartalmazza.
2.2. Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
2.2.1. Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni


ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely
feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására,



heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy
ismétlődő munkabaleset előfordulását követően,



heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló olyan rosszulléte,
betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30
napos keresőképtelenséget követően, valamint a külön jogszabály szerinti 3. vagy 4.
csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot
meghaladó keresőképtelenséget követően,



ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved,



ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan
szünetel,



ha az a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő
mentesítésre irányuló, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kérelem
benyújtásához szükséges.

2.2.2. Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet


a foglalkozás-egészségügyi orvos,



a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után,
amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát
befolyásolhatja,



a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (a továbbiakban: MMI) területileg
illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi
felügyelőség) felügyelője,



a munkáltató,



a munkavállaló, a munkát végző személy.

2.3. Záróvizsgálatot kell végezni
 a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol,
illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a
munkaviszony megszűnésekor;



idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet
megszűnésekor, továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító
munkakörben legalább négy évet dolgozott.

A vizsgálatokat végző személyek, illetve szervek:
A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon - külön jogszabályban
meghatározott kivételekkel - munkavállaló esetében a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végzi.
2.4. Munkavédelmi képzés rendje:
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló


munkába álláskor,



munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,



munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszközök üzembe helyezésekor,



új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkozás teljes időtartama alatt
rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti
és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és
információkat.



A munkabiztonsági oktatásban előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló
önállóan nem foglalkoztatható!

2.4.1. Új belépő és áthelyezett dolgozók munkavédelmi oktatása
 Az újbelépő dolgozók munkába állás előtt kötelesek részt venni „Oktatási napló”ban dokumentált munkavédelmi oktatáson.
 Az oktatás alkalmával 1 órás elméleti munkavédelmi oktatás és 1 órás gyakorlati
oktatás a munkavégzés helyszínén, amelynek megtartásáért és dokumentálásáért a
munkahely vezetője felel.
 Az oktatások tematikáját a munkahelyi vezetőnek kell elkészíttetnie, aktualizáltatnia a
munkavédelmi szakemberrel. Ha a kiadott tematika nem változik, akkor a meglévő az
irányadó.
 Az egyik munkahelyről a másikra áthelyezett dolgozót 1 órás gyakorlati oktatásban
kell részesítenie a terület vezetőjének, amelynek dokumentálását az Oktatási
naplóban el kell végezni.
3.

A munkavállalók jogai
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes
tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések
megvalósulását,


az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek
rendelkezésre bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását,



a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és
védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség
biztosítását.
V. FEJEZET

Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosítása
1.

A munkáltató kötelessége:


A munkavégzés körülményeinek, környezetének az alkalmazott
technológia, gépi berendezések műszaki állapotának olyan szinten tartása,
amely a munkát végző munkavállalóra az elvárható mértéknél nem jelent
nagyobb sérülési, és egészségkárosodási kockázatot.



Ennek érdekében a következő intézkedések megtételére kötelezett:


Újonnan létesülő munkahely munkabiztonsági, munkaegészségügyi
üzembe helyezési eljárás lefolytatása.



Elektromos hálózat, elektromos gép berendezés érintésvédelmi
felülvizsgálata 3 évenként.



Kézben tartott elektromos szerszámok szerelői ellenőrzése évente. 2.
sz. melléklet



Áram-védőkapcsoló (FI relé) szerelői ellenőrzése negyedéves
rendszerességgel. 3. sz. melléklet



A hatályos jogszabályok alapján, vagy a munkáltató által veszélyesnek ítélt
gépi berendezések munkabiztonsági üzembe helyezése illetve időszakos
biztonsági felülvizsgálat elvégeztetése a törvényben előírt módon.



Rendszeres ellenőrzés (szemle megtartása) munkabiztonsági kockázatok,
egészségkárosító kóroki tényezők feltárása.



Az épületek, helyiségek, technológiák, gépi eszközök, szerszámok tervszerű
karbantartása, nyilvántartások vezetése.



Szemrevételezés, tapasztalatok mellett műszeres méréssel, végzése (komfort
hőmérséklet, légcsere, légszennyezés, zaj, rezgés, megvilágítottság egyéb, a
munkahely sajátosságaiból adódó környezeti hatások számszerű
meghatározása).



Munkahelyi kockázatbecslés elvégzése, vagy elvégeztetése, amely teljes
körűen törekedjen a munkahely bemutatására, a munkavégzés jellegére,
munkahelyek, munkakörök szerint, az ergonómiai munkakörnyezeti
hatásokat mutassa be. A munkahely bemutatását követően részletesen be
kell mutatni a munkavégzés közben fellelhető veszélyforrásokat, károsító
hatásokat, a kollektív védelem eszközeit, a tervezett intézkedéseket, és a
károsító hatások kivédésének egyéni védelmet biztosító eszközeit, ha a
kollektív védelem nem nyújt elégséges védelmet.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat
gyakoriságát, módját a munkáltató írásban határozza meg, figyelemmel az üzemeltetés
körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által
összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó
előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.
2.

A munkahelyeken végzett tevékenységek általános munkavédelmi
előírásai:


általános magatartási szabályok, munkavégzési előírások (a munkavédelmi
oktatási tematikában leírt és a munkavédelmi oktatáson elhangzottak
szerint).



a munkahelyen a közlekedési, menekülési útvonalakat még átmenetileg sem
szabad eltorlaszolni. Közlekedésre alkalmas állapotáról a munkáltató illetve
megbízottja köteles gondoskodni.



a berendezések műszaki állapotát a dolgozó köteles minden
munkakezdéskor szemrevételezéssel, illetve a gyártó által meghatározott
módon – ennek hiányában műszakos vizsgálat keretében - ellenőrizni.



a munkáltató valamennyi munkahelyén szeszesital, tudatmódosító szer,
vagy a cselekvőképességet bármilyen negatív módon megváltoztató szer
fogyasztása tilos.



villamos berendezésekkel és villamos munkákkal kapcsolatos előírások:



a
munkahelyek
villamos
biztonságtechnikai
felülvizsgálatának
(érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági, villámvédelmi) elvégeztetése
az első számú vezető feladata.




a villamos berendezésekre rendszeresített védőburkolatokat eltávolítani, a
védelmet kiiktatni, hibás berendezést üzemeltetni tilos.
a villamos berendezéseken szerelési, karbantartási és javítási munkát csak
megfelelően szakképzett és a feladatra kioktatott dolgozóval szabad
végeztetni.



külső munkavállalók munkavégzésére vonatkozó előírások



más szervezetek, vagy külső vállalkozók dolgozói a munkahely
üzemeltetésébe tartozó létesítményeken végzett munkájuk során kötelesek
betartani a munkahely által alkalmazott, vonatkozó biztonsági előírásait.

Egyedül nem végezhető munkafolyamatok
 Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol fennáll annak a veszélye, hogy az esetlegesen
bekövetkező üzemzavar, cselekvési hiba, vagy egyéb ok miatt az ott dolgozó, vagy
tartózkodó személy veszélyhelyzetbe kerül és nem képes önmagát menteni, nem
szabad egyedül munkát végezni.


Bár ilyen jellegű munkafolyamat nincs az intézmény működési körében, rendkívüli
körülmények között a lehetősége fennáll.

A képernyős irodai munkavégzés követelményei
A képernyős munkahelyeket úgy kell kialakítani, bebútorozni, hogy az ott dolgozók, a lehető
legkisebb kényelmetlenségeket, zavaró, károsító hatásokat legyenek kénytelenek elszenvedni.

Ennek érdekében
 olyan bútorzatot, íróasztalt, számítógépasztalt, széket kell biztosítani, amely a dolgozó
munkamagasságához igazítható, szükség szerint változtatható, illetve a kar megfelelő
támasztásához szükséges kiegészítő berendezéssel ellátható,


a helyiség megvilágítását szolgáló, természetes és mesterséges fények biztosítsák a jó
láthatóságot, de ne legyenek zavaróak, például a felületekről történő visszatükröződés
ne zavarja a dolgozót,



legyen elegendő hely, amelyben a dolgozó kényelmesen dolgozhat, közlekedhet,
lehetősége van kényelmes helyváltoztatásra, illetve a munkavégzéshez szükséges
eszközöket, anyagokat el tudja helyezni,



a munkafolyamatokat úgy kell megtervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti
munkavégzést óránként legalább tízperces – össze nem vonható – szünetek szakítsák
meg, továbbá, hogy a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat
órát ne haladja meg,



a munkaközi szüneteket, és hat órán túli munkaidőt olyan munkavégzéssel kell
kitölteni, amely a képernyő előtti munkavégzéstől különbözik, más jellegű
igénybevételt jelent.

Létrával történő munkavégzés követelményei
 A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használata alatt stabil legyen. A hordozható
létrák lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy a
létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak. A támasztó, illetve függesztett létrákat a kötéllétrák kivételével - elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell.


A kétágú, valamint a kétágú, fellépővel és korláttal ellátott létrák lábainak
szétcsúszását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével
vagy a szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más egyenértékű megoldással
kell megakadályozni.



A munkaszintek megközelítését lehetővé tevő létrát úgy kell megválasztani és
elhelyezni, hogy az elegendő magasságban nyúljon ki az elérendő munkaszint fölé, és
ezzel lehetővé tegye a biztonságos kapaszkodást, kivéve, ha a munkaszintre történő
fellépéshez szükséges biztonságot másként valósították meg.



A kitolható, az átalakítható és az egymásba illesztett (többtagos) létrát úgy szabad
használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest ne mozdulhassanak el. A vontatható
létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.



A létrát csak úgy lehet használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás
lehetősége mindenkor biztosított legyen. Amennyiben a létrára teherrel kell felmenni,
ez nem korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét.

VI. FEJEZET
Munkavédelmi ellenőrzések rendje:
1.

Munkavédelmi ellenőrzések
A munkahelyen belüli, munkáltatói munkavédelmi ellenőrzésekre kötelezett személyeket
és az ellenőrzések gyakoriságát, a munkaköri leírások tartalmazzák.
Az ellenőrzésének általános szempontjai:


az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményei meglétének ellenőrzése (pl.: megvilágítás, munkahelyi
klímatényezők, speciális ártalmak),



az előző ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések
ellenőrzése,



személyi feltételek megléte (oktatások, vizsgák, orvosi és alkalmassági
vizsgálatok, stb.),



az előírt minimális műszaklétszám megléte,



a technológiai és munkafegyelem
munkavégzésre alkalmas állapota,



munkahelyi rend, tisztaság,



munka- és védőruha használatának, állapotának ellenőrzése,



védő- és elsősegélynyújtó felszerelések megléte, állapota,



biztonságos munkavégzéshez szükséges, érvényes dokumentumok
(munkavédelmi szabályzat, biztonságtechnikai bizonyítványok, orvosi
vizsgálatok dokumentumai, időszakos biztonsági felülvizsgálatok
dokumentumai) megléte.

betartása,

a

munkavállalók

Az elvégzett ellenőrzés tényét és megállapításait írásban kell rögzíteni. A megállapítások
mellett rögzíteni kell a feltárt hiányosságok megszüntetésére tett javaslatot, valamint annak
végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését és a végrehajtás határidejét.
A feljegyzés 1 példányát az ellenőrzést végző személynek az ellenőrzést követő 3
munkanapon belül át kell adni a felelős vezetőnek.
2.

Alkoholszondás vizsgálatok


A munkahely minden munkavállalója köteles munkahelyén úgy megjelenni és
munkaidejében úgy munkát végezni, hogy szervezetében ne legyen szeszesital
fogyasztásból származó alkohol, illetve kábító hatású anyag.



A szervezet vezetői – irányításuk alá tartozó területen, ellenőrzési feladatuk végzése
során – jogosultak és kötelesek ellenőrizni, hogy alkohol hatása alatt álló
munkavállalót a munkahelyen foglalkoztatnak-e.



A munkavállaló köteles az esetleges ellenőrzésnek alávetni magát, amelynek
elvégzéséhez legalább 2 tanú jelenléte szükséges.



A vizsgálat tényét minden esetben az "Ellenőrzési napló"-ban kell rögzíteni, a
pozitív eredmény esetében pedig "Jegyzőkönyv"-et kell felvenni.



Az alkoholszondás ellenőrzésre jogosult a munkahely munkáltatói jogkört gyakorló
vezetője, a Jegyző.



Azt a munkavállalót, aki alkohol, munkavégzést gátló gyógyszer vagy kábítószer
hatása alatt áll, a munkavégzéstől el kell tiltani és munkanapját igazolatlan
hiányzásnak kell tekinteni.



Ha a munkavállaló az alkoholos állapot vizsgálatának elvégzését kellő alap nélkül
megtagadja, ezáltal a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen
megszegi, munkajogi vétséget követ el.



Ha a munkavállaló az alkoholszondás vizsgálat eredményét vitatja, a kérdés eldöntése
érdekében a munkáltató az arra illetékes egészségügyi intézménytől (orvosi rendelő,
kórház) véralkohol vizsgálatot kérhet.



Munkabaleset esetén, ha a sérült alkoholos befolyásának gyanúja fennáll, a munkáltató
kérheti a véralkohol-vizsgálatot attól az egészségügyi intézettől, ahová a sérültet
beszállították.
VII. FEJEZET
Munkabaleset, foglalkoztatási megbetegedés kezelésére vonatkozó
szabályok:



A munkavállaló munkabalesetét köteles közvetlen felettesének azonnal jelenteni.
Amennyiben egészségi állapota, vagy egyéb ok miatt ebben akadályozva van, a
jelentést munkatársa köteles megtenni. A munkahelyi vezető a tudomására jutott
balesetet köteles kivizsgálni vagy súlyos baleset esetén szaktevékenység keretében
foglalkoztatott dolgozóval, vagy külső szakemberrel kivizsgáltatni. A vizsgálatot a
munkáltató tudomására jutást követő 48 órán belül, ill. munkaszünet esetén az első
munkanapon kell megkezdeni. Súlyos vagy a sérült halálával járó munkabaleset
esetén, a helyszín biztosítása mellett, azonnal meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket.



A balesetek, sérülések bejelentéséért a közvetlen munkahelyi vezető, ill. mindenkori
helyettese a felelős.



A munkahelyen bekövetkezett sérülések (munkabalesetek és munkabalesetnek nem
minősülő sérülések) helyszíni ellátására a törvényben meghatározott feltételekkel
köteles biztosítani:






elsősegélynyújtó helyet
elsősegélynyújtó felszerelést
kiképzett elsősegélynyújtó személyeket

Kiképzett elsősegélynyújtó(k):
…………………………………………………..
…………………………………………………..



A munkahelyen bekövetkezett sérülésekről, ellátás módjáról, az ellátó személyről a
munkabaleseti naplóba feljegyzést kell készíteni.

Azonnali bejelentési kötelezettség


Súlyos munkabalesetet az alábbi szerveknek kell bejelenteni:




MMI területileg illetékes felügyelőségnek,
területileg illetékes Rendőrkapitányságnak (a sérült halála esetén).
A telefonon történt bejelentést 24 órán belül írásban is meg kell ismételni.



a munkahely területén gazdasági tevékenységet folytató vállalkozók,
alvállalkozók a tevékenységük során bekövetkező azonnali bejelentésre
kötelezett munkabaleseteket kötelesek jelenteni. A hatóságok felé történő
bejelentés a vállalkozó, vagy gazdasági szervezet feladata.



fenti esetekről a bejelentéssel egy időben tájékoztatni kell, ha ilyen
működik, a helyi Munkavédelmi Bizottság vezetőjét is.

Munkabaleset kivizsgálása


A munkáltató kötelessége a tudomására jutott baleset kivizsgálását legfeljebb 48 órán
belül, ill. az eseményt követő első munkanapon megkezdeni és a lehető legrövidebb
idő alatt befejezni. A kivizsgálás célja a munkabalesetet kiváltó tárgyi, környezeti,
szervezési, vagy személyi okok feltárása, az ok-okozati összefüggések megállapítása
és ennek alapján a szükséges megelőző intézkedések megtétele.



A kivizsgálásban kötelezően résztvevő személyek:






súlyos baleset esetén munkabiztonsági szakember,
a közvetlen munkahelyi vezető,
a sérült,
szemtanúk, szükség esetén sérült munkatársai,
munkavédelmi képviselő.

Munkanap kieséssel nem járó baleseteket
A baleseteket a munkahelyi vezető a munkavédelmi képviselő bevonásával vizsgálja ki. A
baleset tényét, körülményeit a munkabaleseti nyilvántartási naplóban kell rögzíteni. A
munkabaleseti nyilvántartásban szereplő tények, körülmények alapján köteles döntést hozni,
intézkedni a hasonló balesetek megelőzése érdekében.
Munkabaleseti jegyzőkönyv felvétele
 A keresőképtelenséggel járó munkabalesetekről jogszabályban
formátumú jegyzőkönyvet kell a munkáltatónak felvennie.


meghatározott

A jegyzőkönyv elkészítésének alapját képezik a meghallgatási jegyzőkönyvek,
helyszíni szemle tapasztalatai, helyszínrajz vagy fénykép, videofelvétel, esetlegesen
szakértői vélemények. A dokumentációkon is fel kell tüntetni a munkabaleset
nyilvántartási számát. A munkabaleseti jegyzőkönyv 1 példányát köteles a
felgyógyulást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni
a következőknek:







MMI területileg illetékes felügyelősége (1 pld.)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (2 pld.)
A sérült (1 pld.)
A sérült halála esetén a közvetlen hozzátartozó (1 pld.)
Munkáltatói irattár (1 pld.)

3. Munkabaleseti nyilvántartás, egyeztetés


A munkabaleseteket nyilvántartása a munkáltató feladata. Munkabaleseti
jegyzőkönyvek összesítőjét egyeztetni kell a társadalombiztosítási kifizetőhely
"Baleseti táppénzes jegyzék"-ével a kiesett munkanapok nyilvántartása céljából.



A munkáltató minden munkabalesetről köteles az alábbi adatokat nyilvántartani:









a munkabaleset – minden évben 1-es sorszámmal kezdődő – számát,
sérült neve, születési helye, anyja neve,
sérült munkaköre,
sérülés időpontját, helyszínét, jellegét,
a sérült ellátására tett intézkedés,
annak a tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját,

A vizsgálat dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal
kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.

Baleseti kártérítés rendje


A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkabalesetből vagy
egészségügyi ártalomból bekövetkezett sérelméből keletkezett teljes kárát.



Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása
idézett elő.



A munkáltató a munkabalesetről készült jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg, de
legkésőbb a sérüléstől számított 15 napon belül köteles a munkavállaló részére a
rendelet szerinti „Kárigény felhívás és bejelentési felhívás”-t megküldeni.



A munkavállalónak a kárigény bejelentéséhez csatolni kell a kár összegének
megállapításához szükséges bizonylatokat (számlák, jegyek, igazolások stb.).



A munkáltató a kárigény bejelentésére 15 napon belül írásbeli indokolt választ ad.



Amennyiben a kárigény megalapozott, a munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a
munkavállaló kárát 60 napon belül kifizesse.



Munkavállaló a kárigényét az elévülési időn belül – 3 év – jelentheti be.

Foglalkozási betegségek bejelentése


A foglalkozási megbetegedéseket a vonatkozó rendelet alapján a területileg illetékes
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felé kell bejelenteni.



Jelentési kötelezettség azt az Eü. intézményt, orvost terheli, aki a betegséget felfedezi,
észleli.

VIII. Fejezet
Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés:
A Mvt. VI. fejezet 70-71-72-73-74-75-76 §-okban foglaltak ismertetése :
A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos munkavégzéssel
összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt, vagy
képviselőket választani.
- A munkavédelmi képviselő jogai, kötelességei:
o jogosult a munkahely biztonságát, egészséget befolyásoló körülmények
vizsgálatára, tájékozódására,
o jogosult a munkabiztonság érdekében tett intézkedésének megvalósulásáról
tájékozódni,
o jogosult a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök
biztonságos állapotának meglétéről tájékozódni,
o jogosult belépni és tájékozódni a munkahely területére, munkaidő alatt
kikérni az ott dolgozók véleményét.
o a munkáltató részéről kötelező a képviselő bevonása a munkavállalók
biztonságát, egészségét, munkakörülményeit befolyásoló döntések
előkészítésében.
- A munkavédelmi képviselő
 tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést,
 véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges
intézkedések meglétét,
 részt vehet a munkabaleset kivizsgálásában, a foglalkozási betegség okainak
feltárásában, véleményt nyilváníthat, amelyet rögzíteni kell,
 ha kétségei merülnek fel, munkavédelmi hatósághoz fordulhat és kérheti
annak segítségét, közreműködését,
 részt vehet a munkavédelmet, munkabiztonságot
ellenőrzésekben, és közölheti véleményét,

érintő

hatósági

 vitás kérdések eldöntéséhez, munkabiztonságot érintő kérdésekben,
munkáltatóval történő egyeztetés alapján szakértő részvételét igényelheti
munkáltató költségére.
 a munkabiztonságot érintő szabályok, szabályzatok
munkavédelmi képviselő egyetértése szükséges,

kiadásához

a

 a képviselő által feltett, vagy kifogásolt kérdésekre 8 napon belül a
munkáltató köteles írásos választ adni, vagy intézkedni.

- A munkáltatónak biztosítania kell a munkavédelmi képviselő részére
- jogainak gyakorlását,
- indokolt eljáráshoz az átlagkeresettel fizetett szabadidőt,
- szükséges eszközöket,
- meghatározott időtartamú képzési lehetőséget,
- munkajogi védelmet.
IX. FEJEZET
Záró rendelkezés:
A jelen Szabályzatban nem érintett kérdésekben a kötelező érvényű egyéb munkavédelemre
vonatkozó törvényi előírások, miniszteri rendeletek, ágazati szabályok az irányadók.

Gyomaendrőd, 2017. március 01.
......................................................
Pál Jánosné
intézményvezető
1. sz. melléklet
FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATI NYÍLVÁNTARTÓ LAP
Sor
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Munkavállaló neve

Szül.
éve

Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok
köre

Vizsgálat
gyakorisága

16.
17.
18.
19.
20.
2. sz. melléklet
KÉZBENTARTOTT ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM, HOSSZABÍTÓKÁBEL
FELÜLVIZSGÁLATI NYILVÁNTARTÓ LAP
Munkahely:……………………………………………………………………
Vizsgálatot végezte:………………………………….

Sorszám

Vizsgálati év, hónap, nap: 201……….

Készülék, vizsgált
eszköz megnevezése,
azonosítása

Vizsgálati módszer
megnevezése:
szemrevételezés(SZV)
műszeres mérés (MM)

Felülvizsgálat
eredménye:
munkavégzésre
alkalmas/nem
alkalmas(A/NA
)

Aláírás

3. sz. melléklet
ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓ(FI-relé)FELÜLVIZSGÁLATI NYILVÁNTARTÓ LAP
Munkahely:……………………………………………………………………

Sorszám

Vizsgálatot végezte:……………………………….

Vizsgált berendezés
megnevezése, azonosítása

Vizsgálati
időpontja

Felülvizsgálat
eredménye:
megfelelő/nem
megfelelő(M,NM
)

Aláírás

4. sz. melléklet
A munkahelyeken használatos mentőládákra vonatkozó szabályok
MSZ 13553-as szabványnak megfelelő munkahelyi elsősegély felszerelések tartalma a
dolgozók létszámának függvényében:
"I" típusú mentőláda (30 főig),
"II" típusú mentőláda (31-50 főig),
"III" típusú mentőláda (51-100 főig),
"IV" típusú mentőláda (101-200 főig)
"I" típusú mentőláda, üzemek, vállalkozások, cégek részére (30 főig)
Mentőláda tartalma
Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m)
Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m)
Vágott mullpólya (10 cm x 5 m)
Steril hajtogatott mull (50 cm x 80 cm)
Steril mull lap (6 cm x 6 cm / 100 lap)
Kéztisztító lap
Ragtapasz (1,25 cm x 5 m)
Háromszögletű kendő
Fólia kesztyű
Biztosítótű
Olló 130 mm-es

Darab
1 db
2 db
3 db
3 db
1 db
4 db
1 db
1 db
4 pár
2 db
1 db

Fertőtlenítő oldat (30 ml)
Utasítás elsősegélynyújtáshoz
Feljegyzési füzet (40 oldalas)
Tartalomjegyzék

1 db
1 db
1 db
2 db

"II" típusú mentőláda, üzemek, vállalkozások, cégek részére (31-50 főig)
Mentőláda tartalma
Darab
Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m)
4 db
Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m)
2 db
Vágott mullpólya (10 cm x 5 m)
4 db
Vágott mullpólya (15 cm x 5 m)
5 db
Steril hajtogatott mull (50 cm x 80 cm)
3 db
Steril mull lap (6 cm x 6 cm / 100 lap)
1 db
Kéztisztító lap
4 db
Ragtapasz (1,25 cm x 5 m)
1 db
Háromszögletű kendő
2 db
Fólia kesztyű
8 pár
Biztosítótű 40 mm
4 db
Olló 130 mm-es
1 db
Fertőtlenítő oldat (30 ml)
1 db
Utasítás elsősegélynyújtáshoz
1 db
Feljegyzési füzet (60 oldalas)
1 db
Tartalomjegyzék
2 db
"III" típusú mentőláda, üzemek, vállalkozások, cégek részére (51-100 főig)
Mentőláda tartalma
Darab
Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m)
4 db
Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m)
4 db
Vágott mullpólya (10 cm x 5 m)
5 db
Vágott mullpólya (15 cm x 5 m)
5 db
Steril hajtogatott mull (50 cm x 80 cm)
5 db
Steril mull lap (6 cm x 6 cm / 100 lap)
3 db
Kéztisztító lap
6 db
Ragtapasz (1,25 cm x 5 m)
1 db
Háromszögletű kendő
4 db
Fólia kesztyű
10 pár
Biztosítótű 40 mm
8 db
Olló 130 mm-es
1 db
Fertőtlenítő oldat (30 ml)
3 db
Utasítás elsősegélynyújtáshoz
1 db
Feljegyzési füzet (60 oldalas)
1 db
Tartalomjegyzék
2 db
"IV" típusú mentőláda, üzemek, vállalkozások, cégek részére (101-200 főig)
Mentőláda tartalma
Darab
Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m)
6 db
Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m)
6 db
Vágott mullpólya (10 cm x 5 m)
10 db
Vágott mullpólya (15 cm x 5 m)
10 db

Steril hajtogatott mull (50 cm x 80 cm)
Steril mull lap (6 cm x 6 cm / 100 lap)
Kéztisztító lap
Ragtapasz (1,25 cm x 5 m)
Háromszögletű kendő
Fólia kesztyű
Biztosítótű 40 mm
Olló 130 mm-es
Fertőtlenítő oldat (30 ml)
Utasítás elsősegélynyújtáshoz
Feljegyzési füzet (60 oldalas)
Tartalomjegyzék

6 db
5 db
10 db
1 db
4 db
15 pár
8 db
1 db
4 db
1 db
1 db
2 db

A mentőládák mennyisége a foglalkoztatottak létszámától függően:
- Már egyetlen foglalkoztatott esetén kötelező minden egyes telephelyen.
- 10 fő felett kettő mentőláda kötelező,
- további minden 50 fő felett újabb mentőláda beszerzése kötelező.
Nagyobb létszámú munkahely esetén, centralizáltan nagy mentőláda elhelyezése nem mindig
célravezető, hiszen valószínűbb, hogy több sérült ellátása egymástól távol eső kárhelyen
történik. Az elsősegélynyújtók ténykedése is könnyebb külön ládával egy tömeges baleset
esetén is.
Megismerési nyilatkozat
A Munkavédelmi Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az
abban foglaltakat köteles vagyok betartani.

Név

Beosztás

Kelt

Aláírás

A 2011. évi XXI. törvénnyel módosított tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a 10/2011. (III. 28.) BM rendelettel
módosított Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996.(XII.6.) BM. rendelet, illetve az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 54/2014. (XII.05.) BM rendelet alapján a
munkahely tűzvédelemmel összefüggő feladatait a következők szerint határozom meg:
A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a munkahely szervezeti felépítésének
megfelelően, a résztvevők tűzvédelmi feladatait valamint a létesítmények, építmények,
berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó
tűzvédelmi szabályokat tartalmazza.
1. Szabályzat célja
A Szabályzat célja, hogy a(z) intézmény üzemeltetője a jogszabályok keretei között a
sajátosságainak figyelembevételével meghatározza a tűzvédelmi tevékenység valamennyi
fontos kérdését.
2. Szabályzat hatálya
A Szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása a tűzoltóság
részéről helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezését, a
munkahely részéről pedig fegyelmi és kártérítési eljárást von maga után.
A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet.
A Szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály - beosztásra való
tekintet nélkül - kötelező érvényű és hatálya vonatkozásában kiterjed az alábbi területekre:
2.1. Területi hatálya
A Szabályzat területi hatálya kiterjed a(z) intézmény valamennyi helyiségére, tároló
helyiségeire és szabad tereire, továbbá a munkavégzés helyszínére.
2.2. Személyi hatálya
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a munkahely állományába tartozó munkavállalókra,
az ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozókra, még akkor is, ha a
működési körén kívül végzik a munkát, valamint a területén bármilyen céllal tartózkodó
vagy tevékenységet végző (látogató, vendég, szállító, karbantartó, a létesítmények
területén bármilyen minőségben tartózkodó, ügyfél, ellenőrző, szerződésben levő más
vállalkozás, vállalat alkalmazásában állók, stb.) személyére.
2.3. Időbeni hatálya
A jelen Szabályzat időbeni hatálya 2017. március 1-től visszavonásig terjed ki.

2.4. Tárgyi hatálya
Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 2.1. pontban ismertetett területen végzett
minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen
összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani.

3. A tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek megnevezése, feladataik és jogaik.
3.1. A tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek megnevezése:
A tűzvédelmi feladatok megszervezéséért a(z) intézmény vezetője a felelős.
A közvetlen napi tűzvédelemmel összefüggő feladatok irányításáért, ellenőrzéséért,
betarttatásáért a(z) közvetlen munkahelyi vezetők (3.2.2. pontban megnevezve) a felelős(ek).
A tűzvédelemmel összefüggő feladatok szakmai felügyeletéért a(z) intézmény munkavállalói
köréből kinevezett tűzvédelmi megbízott a felelős.
a) A tűzvédelmi megbízottat a(z) intézmény vezetője nevezi ki. Amennyiben a
létesítmény, munkahely sajátosságai azt megkövetelik, a tűzvédelmi megbízotti
feladatokat csak a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletnek megfelelő végzettségű
tűzvédelmi szakember láthatja el.
b) A tűzvédelmi megbízotti feladatok elvégzésére a(z) intézmény vezetője részben
vagy egészben szolgáltatási/vállalkozási szerződés alapján külső személyt –
tűzvédelmi szolgáltatót – is megbízhat.
c) A(z) intézményben tűzvédelmi megbízotti feladatokat ellátó személy(ek)
kinevezése, illetve szolgáltatási/vállalkozási szerződése mellékelésre kerül a
tűzvédelmi iratok között.
A közvetlen napi tűzvédelemmel összefüggő feladatok elvégzéséért, betartásáért a
munkavállalók a felelős(ek).
A feladatok a munkaszerződésekben, munkaköri leírásokban, szolgáltatási/vállalkozási
szerződésekben, házirendben és jelen Szabályzatban vannak rögzítve.
3.2. A tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek megnevezése:
3.2.1. A(z) intézmény vezetőjének tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai és jogai











Kialakítja a(z) intézmény tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez,
képesítéshez, oktatáshoz, az eredményes munkához szükséges, személyi, tárgyi,
anyagi feltételeket.
Gondoskodik a munkahely tűzvédelmi viszonyának megfelelő szinten való tartásáról.
Tűzvédelmi feladata a vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése, valamint e
törvények, rendeletek, szabványok és szabályok betartatásának megkövetelése.
Tűzvédelmi Szabályzatban rögzíti a(z) intézmény sajátosságait figyelembe vevő
tűzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelemmel
kapcsolatos feladatokat, jogokat, hatásköröket, a tűzvédelmi oktatás rendjét.
Elkészítteti és elrendeli, valamint rendszeresen ellenőrzi jelen Szabályzat
végrehajtását.
A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály
megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal
történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt
nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.
Gondoskodik arról, hogy a munkahelyek dolgozói munkába álláskor, továbbá szükség











szerint, jelen Szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek
megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok szakmai felügyeletére megfelelő képesítéssel
rendelkező tűzvédelmi megbízott/tűzvédelmi szolgáltató útján gondoskodik.
Kikéri a tűzvédelmi megbízott/tűzvédelmi szolgáltató véleményét tűzvédelmi
ügyekben, továbbá minden olyan egyeztetésre meghívja, ahol a tűzvédelmi kérdés
érintve van.
Biztosítja a tűzvédelmi megbízott (munkavállaló) részére a megjelenést a szakmai
szervek által szervezett tűzvédelmi továbbképzéseken.
Engedélyezi a munkahely területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését.
Szemle keretében személyesen is meggyőződik a tűzvédelmi feltételek
megteremtéséről, annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról.
A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik.
Elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének
megállapítását.
A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben a munkahely tűzvédelmi
megbízottjával/tűzvédelmi szolgáltatójával együtt köteles részt venni, vagy
intézkedésre jogosult vezetővel magát képviseltetni.

3.2.2. A közvetlen munkahelyi vezetők tűzvédelmi feladatai és jogai:
A(z) intézményben közvetlen munkahelyi vezetőnek minősül:
intézményvezető
 Köteles megismerni és elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat.
 Köteles gondoskodni a Szabályzatban foglaltak végrehajtásáról és rendszeres
ellenőrzéséről.
 Napi rendszerességgel köteles meggyőződni arról, hogy a létesítmény állapota,
illetve a munkavégzés helyszíne, a területek kialakítása a Szabályzatban előírt
követelményeknek megfelelnek-e.
 Felelős a munkahely rendjéért, tisztaságáért, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes
anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és
nyílt láng használata tilalmának megtartásáért.
 Felelős hogy a vezetése alatt álló területen, a munkavégzés során a közlekedési út, a
tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen.
 Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához szükséges
feltételeket biztosítani, a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi előírás
végrehajtást nyerjen.
 Feladata rendszeresen beszámolni munkájáról és tájékoztatni felettesét azokról a
gátló körülményekről, mulasztásokról, melyek a Szabályzatban előírtak végrehajtását
akadályozzák.
 Köteles a munkavállalóktól megkövetelni a munkára alkalmas állapotot és
meggyőződni róla, hogy a munkavállalók rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges
tűzvédelmi ismeretekkel
 Köteles a munkavégzést azonnal leállítani és haladéktalanul intézkedést





-

foganatosítani az esemény megszüntetése érdekében, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn.
Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy,
felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt
helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják.
Köteles intézkedni a tűzvédelmi megbízott észrevételeire.
Tájékoztatni kell a tűzvédelmi megbízottat:
új létesítmény üzemeltetésének megkezdéséről, átalakításáról, esetleges
megszüntetéséről
a hatósági intézkedések (pl. ellenőrzés) idejéről.



Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót, aki:
- munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve
tevékenységének következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény
- nem ismeri a Szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig, amíg azt el
nem sajátítja.
- figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson.



Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést kell
foganatosítania.
Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek
eltávolítását, az éghető anyagok mentését.
Feladata közreműködni a rendkívüli események kivizsgálásánál.
Hatáskörén belül a tűzvédelmi fegyelem növelése érdekében anyagi-erkölcsi, illetve
fegyelmi hatáskörén belül a büntetés eszközeit alkalmazni jogosult.





3.2.3. Tűzvédelmi megbízott/tűzvédelmi szolgáltató – továbbiakban tűzvédelmi megbízott
- feladatai és jogai:










A tűzvédelmi megbízott az intézmény egészének - tűzvédelmi szakmai
vonatkozásban - vezetője.
Tűzvédelmi vonatkozásban javaslattételi joga és ellenőrzési hatásköre a
létesítmények egészére kiterjed.
Feladata elősegíteni az intézmények területén a tűzvédelmi szabályok, előírások
végrehajtását, továbbá irányítja a tűzvédelmi munkát.
Gondoskodik arról, hogy a dolgozók megismerjék a Szabályzatban előírtakat, a
tűzoltó felszerelés, készülék kezelését, a tűzjelzés módját, a riasztás végrehajtását, a
kiürítés rendjét és a tűzoltás lehetőségét.
Folyamatosan ellenőrzi a munkahelyek tűzvédelmi helyzetét, meghatározott
rendszerességgel ellenőrzést (tűzvédelmi bejárást) végez.
Ellenőrző és elemző tevékenységet végez a veszélyforrások feltárása érdekében, az
észlelt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz.
A feltárt hiányosságokról jegyzőkönyvet (emlékeztetőt) készít, amelyet a
szerződésben meghatározott módon eljuttat az illetékes munkahelyi vezetőnek.
Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok megtartását, a
hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedést foganatosít.




















Nyilvántartja a munkahely tűzvédelmi felszereléseit, berendezéseit, készülékeit és
oltóanyagait, gondoskodik az eszközök üzemképességének fenntartásáról, rendszeres
karbantartásukról és felülvizsgálatukról.
Gondoskodik a tűzoltóeszközök, tűzvédelmi felszerelések beszerzéséről, a
Szabályzatban előírt helyekre történő felszereléséről.
Elkészíti a munkahely épületeinek, építményeinek, szabadtereinek tűzveszélyességi
osztályba sorolását.
Elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot, a helyszínrajzot, továbbá javaslatot tesz ezek
szükség szerinti módosítására, biztosítja a naprakész állapotukat.
Gondoskodik a tűzvédelmi ügyiratok előírás szerinti kezeléséről, nyilvántartásáról.
Oktatási tematikát készít és elvégzi a munkavállalók előírt tűzvédelmi oktatását.
Az oktatásról, vizsgáztatásról nyilvántartást vezet, az iratokat a munkahely
iratkezelési szabályzata szerint iratzározza, a tűzvédelemmel kapcsolatos
adminisztrációt naprakész állapotban tartja.
Nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi, a tűzvédelmi berendezéseket, intézkedik, a
meghibásodott berendezések javíttatásáról, cseréjéről, a hiányzók pótlásáról.
Közvetlen tűz- vagy robbanás esetén intézkedik annak megszüntetéséről. Indokolt
esetben jogosult a helyszínen azonnali hatállyal a munkavégzést leállítani.
Részt vesz a munkahely területén keletkezett tűzesetek kivizsgálásában, a szükséges
jelentéseket elkészíti és eljuttatja az illetékesek részére.
Tűzvédelmi ügyekben szoros munkakapcsolatot tart a területileg illetékes Hivatásos
Tűzoltósággal és Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel.
Tűzvédelmi kérdésekben külső szervekkel történő tárgyalásokon képviseli a
megbízót, gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi helyzetre kiható változás a
területileg illetékes tűzoltósághoz bejelentésre kerüljön.
Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésein, szemléin, a feltárt hiányosságok
megszüntetése érdekében intézkedést kezdeményez.
Szakmailag véleményezi az új beruházások, felújítások terveit, elősegíti a tűzvédelmi
előírások, jogszabályok érvényesülését.
Tűzvédelmi ügyben szakvéleményt nyilvánít és engedélyezteti tűzvédelmi
szempontból - az engedélyhez kötött - tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet,
technológia bevezetését, új gép- és berendezés használatát.

3.2.4. Munkavállalók tűzvédelmi feladatai és jogai






Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Szabályzat tartalmát megismerni,
azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni.
A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen, biztonságos munka végzésére
alkalmas állapotban - pihenten, alkohol és gyógyszer, kábító hatásától mentesen megjelenni.
Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi
oktatáson és szakvizsgán részt venni.
Munkavégzés során a Szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási tilalmat
megtartani.

















A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat
munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat
rendeltetésszerűen használni.
Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni,
amely tüzet okozhat.
Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen
munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.
A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket,
eszközöket a Szabályzatban foglaltak szerint használni.
A Szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi,
ismétlődő
tűzvédelmi
oktatáson,
képzésen,
vizsgán.
A
tűzvédelmi
vizsgabizonyítványt köteles megőrizni, szükség esetén azt a munkavégzés során az
ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani.
A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a berendezésekről,
eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani.
Az alkalomszerű tűz- és robbanásveszélyes munkavégzéshez a mellékletben foglalt
formában írásbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés során magánál tartani. A
munkavégzés során az engedélyben foglalt előírásokat köteles betartani.
A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan
használható állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad).
Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul
betartani.
Minden dolgozónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a tűz megelőzése
érdekében, illetve a tűz oltásában.
Ha a létesítményben vagy szabadtéren tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli,
illetve arról tudomást szerez, a tűzvédelmi oktatáson elhangzottaknak megfelelően
riasztania kell a létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a
területileg illetékes tűzoltó-parancsnokságot és közvetlen munkahelyi vezetőjét
azonnal értesíteni.
-

A tüzet jelző köteles elmondani, hogy:
 Hol van tűz (helység, utca, házszám)
 Mi ég (épület, ház, bútorzat)
 Van-e életveszély,
 Mi van veszélyeztetve,
 Mekkora terjedelmű a tűz,
 Milyen telefonszámról beszél,
 A tűzjelző nevét.
 Telefonszám: 105 illetve 112

- Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a
következő teendőket ellátni:

a tűzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot
végrehajtani,

a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni,

a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre állóeszközzel
előmozdítani, a veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni,

a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,

amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűz gátló
szerkezetek bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz
továbbterjedését,

a tűzoltást követően a munkahelyi vezető irányítása mellett kötelesek részt
venni az elhárításban.
4. Külső munkavállalók munkavégzésének tűzvédelmi szabályai










A munkahely vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy a munkahellyel kapcsolatba
kerülő külső munkavállalók - a rájuk vonatkozó mértékben - a Tűzvédelmi
Szabályzat tartalmát megismerjék.
A külső munkavállalóval kötött szerződésben meg kell határozni az alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység végzésének a szabályait, továbbá azt, hogy kinek a feladat
a szükséges tűzoltó eszközök biztosítása.
A külső munkavállalók saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési,
szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket.
Az építési, szerelési területté nyilvánítást a munkahely vezetője határozza meg.
Ha a munkaterület nem különíthető el más területtől, akkor a külső munkavállalók
saját vezetőjük irányítása mellett is csak az illetékes munkahelyi vezető, vagy az
általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát. A
tűzvédelmi megbízott köteles ellenőrizni a külső munkavállalók tűzvédelmi
tevékenységét, a hiányok megszüntetésére javaslatot tenni
A tűzvédelmi megbízott köteles ellenőrizni a külső munkavállalók tűzvédelmi
tevékenységét, a hiányok megszüntetésére javaslatot tenni.

5. Tűzriadó terv
A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó tervet kell készíteni a 30/1996.(XII.6.) BM
rendelet szerint:
a) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális
építményrészre, építményre, létesítményekre;
b) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint
300 fő tartózkodhat;
c) kereskedelmi szálláshelyre;
d) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés
szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.
e) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására,
feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az
anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
f) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására,
tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és
szabadtérre
A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:
a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a
létesítmény elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi
berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai
folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési
szabályokra);
e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész
szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések
(eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a
kiürítési útvonalak és a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél
nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési
egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport
(építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű
módon igazolt – megengedett maximális befogadóképesség
megjelölését.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

A létesítmény közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell
helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó
alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott
helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A
tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken
angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.









A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az
érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
A gyakorlatra meg kell hívni:
 A fenntartó megbízottját
 Az illetékes tűzoltóság képviselőjét.
A gyakorlatot értékelni kell. A gyakorlat végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell
felvenni, melynek tartalmaznia kell:
 A riasztás időpontját,
 A tűzriadó során kapott feladatokat,
 A feladatok végrehajtását,
 A tűzriadóba bevontak létszámát,
 A tűzriadó rövid értékelését,
A jegyzőkönyv felvételéről a létesítmény vezetője köteles gondoskodni.
A létesítmény Tűzriadó Tervét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6. Létesítési és használati szabályok
54/2014. (XII.05.) BM rendelet előírásai
6.1. Létesítésre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok






Létesítményt, építményt létesíteni – ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve
rendeltetésének módosítását is –valamint a létesítményt, építményt, gépet,
berendezést, eszközt és anyagot – a robbanó és robbantó anyagok, valamint a
pirotechnikai termékek kivételével – használni, technológiát alkalmazni az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi szabályok,
tűzvédelmi műszaki követelmények betartásával lehet.
Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki
kialakítást tűzvédelmi műszaki leírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden
terv része a tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció. A tűzvédelmi műszaki
leírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő
szakértelemmel rendelkező személy készítheti. A felelős tervező köteles
tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme, vagy építész-, vagy elektromos-,
vagy gépész tűzvédelmi szakértő) bevonni, vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe
venni a tűzvédelmi műszaki leírás elkészítéséhez.
Alapvető követelmény, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de
korlátozott időtartamra – ha az időbeli követelmények meghatározhatók –
biztosítsa a bennlévők biztonságos menekülését, mentésük lehetőségét és a
tűzoltói beavatkozást, továbbá, hogy a tűz más építményt, ingatlant vagy tulajdont
a lehető legkisebb mértékben veszélyeztessen

6.2. Általános tűzvédelmi előírások

























A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet az üzemeltetőnek vagy
társasház esetén a közös képviseletnek az adott létesítmény, épület területén kell
tartania.
Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a
használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított
rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad
használni.
A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi
követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban,
rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a
hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a
készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes
osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként,
valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró
fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a
célra kijelölt helyen kell tárolni. adott létesítmény, épület területén kell tartania.
A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni
kell.
Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak
fémszekrényben helyezhető el.
A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát
végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a
szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a
helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a
vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági
jelet kell elhelyezni.
A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól
láthatóan meg kell jelölni.
Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban
fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely
gyújtási veszélyt jelenthet.
A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával
kell jelölni.
A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani
kell.

6.3. Karbantartás, felülvizsgálat













Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről,
időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 54/2014. (XII.05) BM rendelet
18. mellékletébe foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal,
valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és
annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton
aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról
és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy
hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10
munkanapon belül gondoskodni, ha
a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését
tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi
rendeltetésének megfelelő működésre.
Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a
javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a
karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás
gyártójának vonatkozó előírásait.
Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával
ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek
keretében ellenőrzi a következő bekezdésben előírtakat,
c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak
időtartama alatt írásban dokumentálja és
d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a
működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés
befejezését követően azonnal írásban jelzi.
Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
b) sértetlen állapotáról,
c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és
helyességéről,
e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések
alapján a műszaki megoldás állapotáról és
f) működőképességét,
működését
kedvezőtlenül
befolyásoló
szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való
szemrevételezéses meggyőződést.













Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus
ellenőrző rendszer
a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt
gyakorisággal ellátja és
b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során
bemutatható formában dokumentálja.
A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét,
dokumentálását, szükségességét,
b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással,
szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények
értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,
c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és
d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló
körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának
megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az
üzemeltetőnek írásban jelzi.
A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos
felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás
működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat,
körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és
az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5
munkanapon belül részére megküld.
A jogosult személy a karbantartás során
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat
megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,
c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,
d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló
körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának
megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak
időtartama alatt írásban jelzi és
e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás
gyakoriságának sűrítésére.
Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a
rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától
függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői
ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy a lenti
bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.
Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül
a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését
gátló hiba.







Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi
szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében
az üzemeltető
a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz,
b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint
helyreállásáig,
c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez
készenlétbe vagy
d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást
alkalmaz.
Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet
írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy
vagy szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.
Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés
megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított,
erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

A
1
2

érintett műszaki megoldás

B
üzemeltetői ellenőrzés
dokumentálás
ciklusidő szükségessége
és módja

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

C
időszakos felülvizsgálat
dokumentálás
ciklusidő szükségessége
és módja

D
karbantartás
dokumentálás
ciklusidő
szükségessége
és módja
6 hónap (+ 1
hónap)1
12 hónap (+ 1
tűzvédelmi
hónap),2
üzemeltetési
5 év (+ 2
napló
hónap),
10 év (+ 2
hónap)

3

tűzoltó készülék

3 hónap
(+ 1 hét)

4

fali tűzcsap, vízforrások a
természetes vízforrás
kivételével, nyomásfokozó
szivattyú, száraz
oltóvízvezeték

6 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

12 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

beépített tűzjelző berendezés

1 nap,
1 hónap,
3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap
(+ 1 hét),
12 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6

beépített tűzoltó berendezés

1 hét,
1 hónap

7

tűz- és hibaátjelző
berendezés

1 nap

8

tűzoltósági kulcsszéf

1 nap

9

tűzoltósági rádióerősítő

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi

Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi

5

10 tűzoltó felvonó

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

nincs követelmény
3 hónap

tűzvédelmi

nincs követelmény

12 hónap
(+ 1 hét))
6 hónap
(+ 1 hét)
6 hónap
(+ 1 hét)
6 hónap
(+ 1 hét)
12 hónap

(+ 1 hét)

11 evakuációs hangrendszer

12 biztonsági világítás

pánikzár, vészkijárati zár,
13 vészkijárat biztosító
rendszer

14
tűzgátló
lezárások
15

16

17

tűzgátló
nyílászárók
tűzgátló
záróelemek
füstelvezető,
légpótló
szerkezet
füstelszívó,
légpótló
ventilátor

hő és füst
füstmentesítő
elleni
18
védelem
ventilátor
megoldásai
füstcsappantyú,
19
zsalu
20

füstgátló
nyílászáró

1 nap

1 hónap

üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

(+ 1 hét)
6 hónap
(+ 1 hét)
12 hónap
(+ 1 hét)

Minden
rendezvény
előtt , de
legalább
3 hónap (+
1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap
(+ 1 hét)

1 hónap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap
(+ 1 hét)

nincs követelmény
3 hónap
(+ 1 hét)
3 hónap
(+ 1 hét)
3 hónap
(+ 1 hét)
3 hónap
(+ 1 hét)
3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap
(+ 1 hét)
6 hónap
(+ 1 hét)
6 hónap
(+ 1 hét)
6 hónap
(+ 1 hét)
6 hónap
(+ 1 hét)
6 hónap
(+ 1 hét)

üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg
Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
tűzvédelmi
Az időszakos
tűzvédelmi
6 hónap
üzemeltetési
üzemeltetési
felülvizsgálattal
üzemeltetési
(+ 1 hét)
egyidejűleg
napló
napló
napló
tűzvédelmi
tűzvédelmi
Az időszakos
tűzvédelmi
biztonsági tápforrásnak
1 hónap
6 hónap
21 minősülő
felülvizsgálattal
üzemeltetési
üzemeltetési
üzemeltetési
(+ 3 nap)
(+ 1 hét)
egyidejűleg
dízelaggregátor
napló
napló
napló
Az időszakos
tűzvédelmi
tűzvédelmi
tűzvédelmi
biztonsági tápforrásnak
1 hónap
6 hónap
23 minősülő akkumulátor,
üzemeltetési
üzemeltetési
felülvizsgálattal
üzemeltetési
(+ 3 nap)
(+ 1 hét)
egyidejűleg
szünetmentes tápegység
napló
napló
napló
1)Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)
2) Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott széndioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.
21

mobil
füstkötény

3 hónap
(+ 1 hét)

6.4. Tűzveszélyes tevékenység
1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást
okozhat.
2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő,
erre a célra alkalmas helyen végezhető.
3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az
előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján
szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs
ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
4) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem
adható ki.
5) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját
tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek
írásbeli meghatározása nem szükséges.
6) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki
ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
7) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi
szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó
tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.










Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a
tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől
annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző
– szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát
végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkát végző, valamint a 6.3 (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet
végző magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést,
készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és
annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan
körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó,
a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen
személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység
helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját
az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet – a
hőlégballon és a hőléghajó kivételével – nem üzemeltethető.

6.4.1. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
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Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha
tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására,
szabályozására irányul.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani.
A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi
katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai
szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.





1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a. a kérelmező nevét és címét,
b. az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c. az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap,
óra, perc),
d. az irányított égetés indokát,
e. az égetéssel érintett terület nagyságát,
f. az égetés folyamatának pontos leírását,
g. az égetést végző személyek nevét, címét,
h. az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i. a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j. a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben
tartott eszközök felsorolását.
3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az
engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
bírálja el.
5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az
irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz - és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

6.4.2. Tűzveszélyes munkák engedélyezésére jogosultak




A létesítmény területén belül végzendő tűzveszélyes munkafolyamatokra írásban az e
célra rendszeresített másodpéldányos formanyomtatványon minden esetben engedélyt
kell kiadni és abban a megelőzéssel kapcsolatos előírásokat rögzíteni szükséges.
Engedély kiállítására csak a vezető, illetve helyettese, valamint a megbízólevél
rendelkezők jogosultak.

6.5. Dohányzás


Kijelölt dohányzóhely a(z) intézmény területén:
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- Csak épületen kívül szabadtéren, a bejárati ajtótól 5 méterre
A dohányzóhelyek tisztítását a takarítással megbízott dolgozók kötelesek elvégezni!



Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.



Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat
biztonsági jellel kell jelölni.



Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására
szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek
alapján szabad.

6.6. Raktározás és tárolás
1) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az
építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
anyagmennyiséget.
2) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
6.7. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai
1) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
2) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben,
továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
3) Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I -III. tűzveszélyességi fokozatú
folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben
helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák,
szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a
kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
4) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni
tilos.
5) Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az
esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
6.8. Tűzoltási út, terület




A létesítmény közlekedési, tűzoltási, felvonulási útvonalait, területeit, valamint
vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani,
amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű
nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút,
valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi
berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a
kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
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A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb
50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a
helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes
és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek
a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk,
szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az
elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és
füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

6.9. Tüzelő- és fűtőberendezések













Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak,
felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel
üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével –
nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás
keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz - és olajtüzelésű
berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és
a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával
meg kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely
elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt
salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő
éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel
való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
Az elektromos fűtőberendezések üzemelésénél a következő szabályokat kell megtartani:
- tartalék fűtőberendezésként csak olajmelegítős radiátor, vagy hőtárolós kályha
használható.
- iroda jellegű helyiségben tartalék fűtőtestként hősugárzó is használható
- ha az elektromos fűtőberendezést nem használják az áramtalanításról
gondoskodni,
a készülék kezelési utasítását a működési helyen el kell helyezni.
A létesítményben a gáz elzárása a gázfőcsap elzárásával történik:
Sorszám Gázfőcsap helye
1.
A Fő úti bejárat jobb oldalán.
A létesítmény területén található fűtőberendezések listája
Sorszám Kazántípus
1.
FÉG C30

Teljesítmény
130kW
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6.10. Szellőztetés



Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony
szellőztetés mellett végezhető.
A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

6.11. Kémény, füst csatorna, füstelvezetés
















Az égéstermék-elvezető berendezést és tartozékait, valamint a technológiai berendezés
egyéb égéstermék-elvezetőjét A1 tűzvédelmi osztályú anyagból kell kialakítani, kivéve
az olyan égéstermék-elvezető berendezést, amely 90 perc tűzállóságot biztosító A1
tűzvédelmi osztályú anyagból épített, megfelelő mechanikai védelmet is biztosító
köpenyben vezetett, illetve szerelt, ha
a. tüzelőberendezés gyártója a tüzelőberendezéssel együtt tanúsított (CE, EME)
égéstermék-elvezető berendezés műszaki dokumentációjában erről nyilatkozik
(pl. kondenzációs berendezés),
b. az égéstermék-elvezető berendezés gyártója a tanúsítványban (CE, EME), illetve
más tüzelőberendezésekkel történő alkalmazásra vonatkozó műszaki
dokumentációjában erről nyilatkozik, és
c. az gyújtási veszélyt ne jelentsen.
Olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába B–F
tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota,
nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.
Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és
összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel
rendelkezik.
Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) használaton kívüli bekötő és tisztító
nyílásait A1 tűzvédelmi osztályú anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
A koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.
Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb
hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, megfelelő minősítéssel rendelkező összekötő
elem (füstcső) használható.
Az összekötő elemet (füstcsövet) 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel
az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell
csatlakoztatni. Az összekötő elem (füstcső) és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási
veszélyt nem jelenthet.
Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne
okozhasson.
A kéményrendszereket a területileg illetékes kéményseprő vállalattal rendszeresen felül
kell vizsgáltatni és ki kell tisztíttatni.
Új kémény létesítésénél a használat előtt, réginél meghatározott időszakonként
füsttömörségi vizsgálatot, égéstermék vizsgálatot kell tartani.

6.12. Csatornázás tűzvédelmi követelményei


Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I -II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó
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szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes
osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni
tilos.
6.13. Világító és villamos berendezések























Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kel l
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből
következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt
állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota
is.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a
villamos tápellátásról le kell választani.
Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós
használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését
szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne
legyen látható.
A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényben
lévő vonatkozó műszaki követelmény, illetve a vizsgálat időpontjában érvényes vonatkozó
műszaki követelmény, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó előírás szerint
történik.
A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely
zónabesorolásának tisztázása.
A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem
nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet,
aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló
szakképesítéssel rendelkezik.
Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell
kialakítani.
A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy
olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne
jelentsen.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen
kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
Külön leválasztó főkapcsolót kell kialakítani a biztonsági berendezéshez és világításhoz,
továbbá térvilágításhoz.
Kávéfőzőt, melegítőt, rezsót csak veszélytelen helyen, nem éghető aljzaton, rögzített
állapotban kell elhelyezni, a készülékek 1 m-es körzetében éghető vagy gyúlékony
anyaggal dolgozni nem szabad,
a munka befejezése után a készüléket le kell hűteni és annak vezetékét el kell zárni,
a készülék csak felügyelet mellett üzemeltethető,
A villamos berendezést csak rendeltetésének, üzemeltetési előírásainak és méretezésének
megfelelően szabad használni.
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Az elektromos bővítéseket, változtatásokat a vonalas vázlaton minden esetben át kell
vezetni. Új beépített fogyasztót csak engedéllyel szabad a hálózatra kapcsolni.
A biztosíték-betét csak a vezeték terhelésének megfelelő és ez alapján készült betéttel
cserélhető. A betétet javítani (talpalni) az aljzatot áthidalni szigorúan tilos. Ideiglenes
elektromos vezeték használata és erre bármilyen készülék vagy szerelvény rákötése
szigorúan tilos.
Elektromos készülékek (főzőlap, hősugárzó, kávéfőző, munkagép stb.) csak
védőföldeléssel ellátott fali dugaljzatba csatlakoztatható.
Elektromos készülék vezetékét toldani tilos. Olyan készüléket, amely hibás, sérült, zárlatos
csatlakozó vezetéke sérült, vagy nincs védőföldelése üzemeltetni tilos.
Elektromos készülék javítását, karbantartását ellenőrzését csak szakképzett személy
végezheti. Amennyiben az elektromos berendezés, készülék, vezeték, stb. meghibásodik
vagy egyéb rendellenesség következik be, azt a kijavításig használni tilos.
Sorszám Tűzvédelmi főkapcsoló helye
1.
A szárazbejáróban, villanyóra szekrény

6.14. Tűzoltó készülékek, felszerelések















A létesítmények védelme érdekében a tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek,
felszerelések és egyéb technikai eszközök működéséhez szükséges oltó- és egyéb
anyagokat biztosítani kell.
Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegységmennyiségeket a 2. sz. melléklet tartalmazza
Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is
előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz
oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb
oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
o az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
o ahol e rendelet előírja és
o jogszabályban meghatározott esetekben a
2. sz. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás
vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben,
tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben
kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy
rendeltetési egységenként – az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó
készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni,
hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb
idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell
tartani.
Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú
tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
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Közép

A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést, készüléket, és anyagot nemzeti szabvány,
jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltótechnikai eszköz, felszerelés, készülék előírt időszakos ellenőrzését, javítását,
karbantartását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító
jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek
hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban
dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy
elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.
Tűzoltó készülék karbantartást kizárólag jogosultsággal rendelkező karbantartó szervezet
végezhet.
A tűzoltáskor működésképtelen tűzoltó készülékről a készenlétben tartónak az OKF felé
bejelentést kell tennie.
A tűzoltó készülékek élettartamát és karbantartási időközeit az alábbi táblázata
tartalmazza.
A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első
alapkarbantartás esetén a gyártási, vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű
karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha
gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és
negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.
A
B
C
D
E
Karbantartás
A tűzoltó készülék típusa
A tűzoltó készülék
élettartama

Porral oltó, vizes oltóanyag
1 év 5 és 10 év
20 év
bázisú habbal és vízzel oltó
15 év
Törőszeges porral oltó
1 év 15 év 10 év
20 év
Gázzal oltó
1 év
10 év
20 év
Valamennyi szén-dioxiddal
1 év
10 év
A vonatkozó műszaki
oltó
követelmény szerint
Az MSZ 1040
hat
5 év
szabványsorozat alapján
hónap
20 év, de legkésőbb 2014.
gyártott tűzoltó készülék
12. 31-ig
(szén-dioxiddal oltó
kivételével)
Tűzoltó készülék karbantartást az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga
bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezhet.
A vizsgálatot végző adatait, vizsgálat időpontját a(z) 5. sz. melléklet tartalmazza.
A készenlétben tartó vagy képviselője a rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi,
hogy a tűzoltó készülék
a) az előírt telepítési helyen van,
b) rögzítése biztonságos,
c) látható,
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
e) használata nem ütközik akadályba,
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f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában
található,
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,
i) záró pecsétje sértetlen,
j) felülvizsgálata esedékes-e, és
k) állapota kifogástalan, üzemszerű.






A vizsgálatot a karbantartó szervezet is végezheti.
Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok
megszüntetéséről.
A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatározott
időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült (kiürített) tűzoltó
készülékek újratöltéséről.
A negyedéves időszakot tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha
azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

A(z) intézmény területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek:
A készenlétben tartott tűzoltó készülékek listája csatolva a tűzvédelmi dokumentumok között.
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7. A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások
7.1. Raktár














Tilos a dohányzás!
Villamos berendezéseket használat után áramtalanítani kell!
Elektromos berendezés csak földelt konnektorról üzemeltethető!
A helyiséget utolsónak elhagyó személy a világítást kapcsolja le.
A raktár ajtaját, amíg bent tartózkodnak lezárni nem szabad.
Az állványokat úgy kell elhelyezni, hogy az állványsorok között legalább 0,80 m, az
állványsorokat egymástól keresztirányban elválasztó közlekedési út pedig legalább 1,20 m
széles legyen.
A raktárban idegen személyek nem tartózkodhatnak!
A raktár területén a tárolás anyag nemenként, a jogszabályban előírtak szerint történhet.
Az állványsorok között anyagokat tárolni még ideiglenesen sem szabad.
A kereskedelmi létesítményekben a „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba
tartozó anyagok elhelyezésének módját és mennyiségét az üzemeltetőnek írásban kell
meghatároznia.
A menekülési irányokat a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon jelölni kell.

7.2. Folyosók









A folyosón, közlekedőn, előtérben dohányozni tilos!
A helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelően lehet használni.
A vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat be kell tartani.
A folyosón, közlekedőn, előtérben minden nemű tárolás tilos, kivéve a díszítésre szolgáló,
falra akasztható tárgyakat.
Az elektromos szekrényeket állandóan zárva kell tartani.
A villamos berendezésekre, izzókra, búrákra, armatúrákra dekorációt elhelyezni tilos!
A közlekedő, előtér kijárati ajtóit teljes szélességben szabadon kell hagyni, szűkíteni még
átmenetileg sem szabad.
A takarításhoz tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad.

7.3. Iroda








A villamos berendezések, audiovizuális eszközök rendeltetésszerű használatára, szakszerű
kezelésére ügyelni kell.
Az irodában a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
Az irodát utolsónak elhagyó személy győződjön meg a számítógép(ek) áramtalanításáról,
valamint a világítás lekapcsolásáról.
Az iroda ajtaját, amíg bent tartózkodnak lezárni nem szabad.
Az irodában gázpalackot tárolni tilos!
Az irodákban a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad mozgás,
közlekedés biztosítva legyen, és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek.
A kávéfőzőt, elektromos főzőlapot használat előtt nem éghető anyagú hőszigetelő lapra
kell helyezni. Bekapcsolt állapotban lévő melegítő vagy főző készüléket felügyelet nélkül
hagyni szigorúan tilos!
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Elektromos főzőlapot fűtés céljára használni tilos!
Az elektromos eszközöket, berendezéseket (kivételt képeznek a szükségszerűen 24 órás
üzemmódban működők, pl. hűtők stb.) a munka befejezése után áramtalanítani kell.
Célszerűen az utolsó távozónak kötelessége, vagy az egység vezetője által kijelölt
személynek.
A könyveket és irattári anyagokat állványokon kell elhelyezni.
Az állványokat úgy kell elhelyezni, hogy az állványsorok között legalább 0,80 m, az
állványsorokat egymástól keresztirányban elválasztó közlekedési út pedig legalább 1,20 m
széles legyen.
Az állványsorok között anyagokat tárolni még ideiglenesen sem szabad.
A helyiségekből a tűzveszélyes hulladékot folyamatosan el kell távolítani.
A menekülési irányokat a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon jelölni kell

7.4. Csoportszobák










A csoportszobák területén nem oda tartozó különösen gyúlékony vagy tűzveszélyes
anyagot még ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az
azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
A csoportszobák ajtóit - amíg abban személyek tartózkodnak - kulcsra zárni tilos.
Eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek (lehetőleg pedagógus, vagy az
intézmény alkalmazottja legyen) a villamos berendezést a villamos hálózatról le kell
kapcsolni. Eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely
utólag tüzet okozhat, ha igen azt meg kell szüntetni.
Tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a meghatározott személyek írásbeli
engedélyével, és a tűzveszélyes helyzet megváltoztatása után szabad.
Tanítási szünet alatt a lezárt helyiségek, tantermek, csoportszobák kulcsait úgy kell
elhelyezni, hogy tűz esetén azok könnyen hozzáférhetőek legyen.
A fűtőtestektől az éghető anyagok csak olyan távolságban tárolhatók, ami kizárja, hogy
felületük veszélyes mértékben felmelegedjen.
-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat, ha igen azt meg kell szüntetni.

7.5. Ételkiosztó, melegítő és teakonyhák






A helyiségekben tilos a dohányzás, és a főzéshez, sütéshez használt készülékeken kívül
egyéb közvetlen nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenység. Főzés, sütés, melegítés
céljára csak szabványos berendezéseket szabad használni, amelyekben a rendszeres
felülvizsgálatokat elvégezték.
Tilos olyan berendezést használni, amelyek a szükséges engedélyekkel járó (gyártói
képkönyv, üzembe helyezés) nem rendelkeznek, vagy működése során a környezetére
gyújtási veszélyt jelent.
Gázüzemű berendezések kezelési utasítását a készülék közelében jól látható helyen ki kell
függeszteni. A gázüzemű berendezéseket rendszeres időközönként biztonsági
felülvizsgálatnak kell alávetni, amelyet a berendezések javításában, karbantartásában
megfelelő jártasságú szakember, vagy arra szakosodott szakszerviz végezhet el. A
vizsgálatról vizsgálati jegyzőkönyvet, vagy más azzal egyenértékű igazolást kell kiállítani,
amelyben a munkát végző a felülvizsgálat elvégzéséért, felelősséget vállal.
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Elektromos üzemű melegítő eszközöket (főzőlap, kávéfőző) csak hőszigetelő alátét
alkalmazásával felügyelet mellett lehet üzemeltetni. Az átmelegedett forró edényeket tilos
közvetlenül olyan berendezési tárgyakra helyezni, amelyek hő hatására megolvadnak,
deformálódnak. A helyiségekben található elektromos kapcsolókat, elosztó szekrényeket,
biztosító berendezéseket, tűzoltó készüléket letakarni, a hozzájuk vezető utat eltorlaszolni
még átmenetileg sem szabad. A helyiségek bejáratát, azok megközelíthetőségét korlátozni
tilos. Melegítő, sütő, főző berendezéseket a napi munkaidő vége előtt annyival korábban
kell kikapcsolni, hogy távozás után az a környezetére ne jelentsen gyújtási veszélyt.
A tevékenység során keletkező tüzek pld. forró lángra lobbant olaj, vagy zsír oltását
szigorúan tilos vízzel megkísérelni, helyette a készenlétben tartott porral oltó tűzoltó
készülékeket, vagy takaró ponyvát szabad használni.
A napi munka befejezését követő távozás előtt az utolsónak távozó személy köteles
meggyőződni róla, hogy a berendezések lekapcsolása (sütő, főző) megtörtént, tűzveszélyes
helyzet nem maradt vissza.

7.6. Kazánház


A kazánházakban olyan anyag, amely éghető, vagy égést tápláló tulajdonságokkal
rendelkezik nem tárolható. Nem tárolható olyan anyag sem, amely kiterjedése, anyaga,
tulajdonsága alapján a helyiségben való közlekedést gátolja.



A kazánházban elhelyezett berendezések működéséhez, az égés biztosításához folyamatos,
lehetőleg szabadba nyíló szellőző, levegő utánpótlást biztosító réseket kell kialakítani,
ezeket eltorlaszolni, letakarni szigorúan tilos!



A berendezések üzemeltetési utasítások jól láthatóan ki kell függeszteni.



Kezelésükkel teljesítménytől függően olyan személyt szabad megbízni, aki megfelelő
ismeretekkel rendelkezik,



A helyiség ajtaja nem éghető anyagú lehet és az illetéktelen bejutás lehetőségét
maximálisan biztosító kivitelű.
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8. Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei
8.1. Oktatások rendje


Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, más munkakörbe, illetve területre történő
áthelyezésekor, amely jelentős változással jár a tűzvédelmi helyzetre vonatkozóan,
tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.



Minden munkahelyi vezető köteles biztosítani, hogy a dolgozó a munkakörével
kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát a munkába állás előtt,
majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa.



A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megoldani.



A munkába állított munkavállalók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni.



Az oktatások során ismertetni kell a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló törvény gazdálkodó szervezetekre és magánszemélyekre vonatkozó
rendelkezéseit és a végrehajtására kiadott jogszabályokat, a Tűzvédelmi Szabályzatát,
valamint az adott munka elvégzéséhez szükséges tűzvédelmi ismereteket.



Az oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező.

8.2. A tűzvédelmi oktatások fő témakörei
8.2.1. Általános oktatás


A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény és
egyéb kapcsolódó jogszabályok általános előírásainak
ismertetése.



A Tűzvédelmi Szabályzat előírásai.



A közvetlen munkahely és a létesítmény területének tűzveszélyessége.



A tűz keletkezésének lehetőségei.



A megelőző tűzvédelmi berendezések, eszközök és ezek használati szabályai.



A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek



A tűz esetén követendő magatartás.



A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai, gyakorlati alkalmazása.



A különböző tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai és jellemzésük.



Tűzriadó esetén követendő magatartás általában és személyre szólóan.



A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei
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8.2.2. Speciális oktatás


A munkahely tűzvédelmi szabályzatának általános és az adott területre vonatkozó
előírásai.



A terület és a közelében lévő anyagok, tűzveszélyességük.



Tűz- és robbanásveszély helyei, lehetséges okai, a megelőzésre szolgáló intézkedések.



A tűz terjedésének megakadályozására teendő intézkedések.



A területen lévő anyagok oltásának szabályai.



A munkahelyek helyhez kötött és kézi tűzoltó berendezések, eszközök helyének és
üzemeltetésének bemutatása.



Tűz esetén az ember illetve anyagok mentésére vonatkozó előírások.



A tűzoltás utáni feladatok ismertetése.



A munkahelyek tisztántartása, hulladékok gyűjtése, eltávolítása.



A közlekedési utak, vészkijáratok, menekülési útvonalak használatának szabályai.



Az anyagok tárolásának szabályai.



A dohányzási tilalom szabályának előírásai.



Elektromos berendezések általános ismertetése, használatukból eredő tűzveszély és
használatuk szabályai.



Elektromos tüzek keletkezésének okai.



Elektromos berendezések védelme; túlterhelés; rövidzárlat.



Elektromos tüzek oltásának szabályai.



Energiahordozók tűzvédelme.



Tüzelőberendezések által okozott tűzesetek megelőzése.

8.3. Újrafelvételes dolgozók oktatása
Munkába állítás előtt gondoskodni kell minden új dolgozó tűzvédelmi oktatásáról. Ennek keretében
biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást.
Az oktatás megtartásáért az illetékes munkahelyi vezető felelős.
Az oktatás tekintetében újrafelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban, kell részesíteni
azokat a dolgozókat is, akik:
a) hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába,
b) tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak,
c) a létesítményen belül munkahelyet vagy munkakört változtattak és ez jelentős
változással jár tűzvédelmi szempontból,
d) munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt,
e) ha a tűzvédelmi hatóság, vagy a tűzvédelmi vezető azt elrendeli.
8.3.1. Ismétlődő oktatás
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Valamennyi dolgozót ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Oktatási periódus: évenként 1 óra
Az ismétlődő oktatások végrehajtásáért a munkahelyi vezetők a felelősök.
8.4. Az oktatás megtörténtének dokumentálása
Az oktatásról a nyilvántartást, Tűzvédelmi Oktatási Naplót kell vezetni.
Az oktatási naplónak a következő adatokat kell tartalmaznia:




 a munkahely nevét,
az oktatás időpontját,
 az oktatásra kötelezettek számát,
 az oktatáson megjelentek számát,
 az oktató nevét, beosztását, a tűzvédelmi vizsga keltét,
 az oktatás jellegét (előzetes, ismétlődő, rendkívüli oktatás),
 az oktatás formáját (elméleti, gyakorlati),
 az oktatás okát:
 Tűzvédelmi Szabályzat előírása szerint,
 egyszeri különleges munka,
 új anyag, gép, berendezés beszerzése,
 új tűz- és robbanásveszélyes, illetve robbanásveszélyes technológia,
 tűzeset utáni,
 I. fokú tűzvédelmi hatóság rendelkezése,
 egyéb.
 az oktatott dolgozók:
 új belépők,
 munkakört vagy munkahelyet változtatók,
 tartós távollétről visszatérők,
 más gazdálkodó szervezet dolgozói,
 alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők.
az oktatás tárgyát,
 az oktatásban részesültek nevét, aláírását,
 az oktató aláírását, beosztását,
 az oktatás ellenőrzését végző nevét, beosztását.
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9. A tűzjelzéssel, a tűzoltással és a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok
A tűz megelőzésével kapcsolatos feladatok
1. Minden dolgozó köteles munkahelyét és munkafolyamatát megismerni. Tudnia kell, hogy
munkája végzése közben mi idézhet elő tüzet.
2. Meg kell ismernie a munkahelyére vonatkozó, megelőző tűzvédelmi szabályokat,
előírásokat, és azokat köteles betartani, illetve betartatni.
9.1. A tűz jelzésével kapcsolatos feladatok














Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles azt
elsősorban a Tűzoltóságnak késedelem nélkül jelezni.
A tűzjelzéshez, segítségkéréshez az állampolgárok kötelesek a használatukban álló
híradási, vagy közlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni.
A fővonalú távbeszélő készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát jól látható módon fel
kell tüntetni, melyek az alábbiak:
- a Tűzoltóság díjtalanul hívható szám: 105
- a Tűzoltóság vezetékes telefonszáma:
- ingyenesen hívható segélykérő szám: 112
A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
- a tűzeset pontos helyét (település, utca, házszám)
- mi ég
- mi van veszélyben (gázpalack, értékes tárgyak, stb.)
- emberélet van-e veszélyben
- a tűz terjedelme (megközelítőleges alapterület)
- jelző neve és telefonszáma
A tűzesetet jelenteni kell továbbá:
a vezetőnek, (távollétében helyettesének).
a rendőrségnek,
a tűzvédelmi megbízottnak,
A vezető vagy megbízottja a Tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve az emberi
beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek a Tűzoltóságának késedelem nélkül
bejelenteni, és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedésig változatlanul
hagyni.
A tűzjelzés lehetőségét a Tűzoltóságához mindenki számára biztosítani kell. A tűzjelzésért
ott létekor elsősorban a vezető illetve a helyettese felelős.

9.2. Tűz esetén tanúsítandó magatartás, tűzoltás



A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a környezetét.
Ezután következő feladatok:
- Hivatásos Tűzoltók riasztása
- ..........................................................................................
értesítése
- helyiségbe történő bejutás biztosítása
- az érintett terület kiürítése, veszélyeztetett személyek mentése
- tűzoltás a rendelkezésre álló eszközökkel
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- a gázpalack(ok), éghető anyagok védett területre való szállítása
- közművek leválasztása
Elektromos tűz esetén az áramtól való mentesítés előtt vízzel oltani tilos!
Riasztás után valamennyi dolgozó köteles a tőle elvárható módon a tűzoltásban részt
venni, és olyan magatartást tanúsítani, hogy pánik ne törhessen ki.
A tűzoltásban résztvevő valamennyi dolgozó köteles a tűzoltási munkát irányító utasításait
végrehajtani.
Valamennyi vezető és beosztott dolgozó köteles a tőle elvárható módon olyan intézkedést,
közreműködést megtenni, amely a tűz által okozott anyagi kárt csökkentheti, illetve
személyi sérülést megelőzheti.
A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőt az addig megtett
intézkedésekről, részére a szükséges felvilágosítást meg kell adni és az utasításait végre
kell hajtani,
A tűz oltásának egyszemélyi felelős vezetője a tűzoltás vezetője a tűzoltás vezető, aki a
feladatának ellátásához szükséges minden intézkedést megtehet.
A tűz színhelyén más szerv vagy személyintézkedéseket csak a tűzoltás vezetőjének
egyetértésével tehet.
A rendelkezésre álló oltókészülékkel a tűz oltását azonnal meg kell kezdeni.
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10. Tűzvédelmi dokumentáció
A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéban kell
gyűjteni.
Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni:










a Tűzvédelmi Szabályzatot és mellékleteit, valamint a kiegészítéseit és módosításait,
a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,
a tűzvédelmi megbízott észrevételeit, szemle jegyzőkönyveit,
az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket,
a munkavállalók oktatásával kapcsolatos dokumentációt,
a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet,
villamos felülvizsgálati jegyzőkönyveket,
kémények éves felülvizsgálatáról készült dokumentációt,
kazánok biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, karbantartásáról jegyzőkönyv.

A dokumentációkat a tűzvédelmi megbízott személyében bekövetkezett változás esetén
jegyzőkönyvileg át kell adni.
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11. Tűzvédelmi ellenőrzés
A tűzvédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy




a helyiségekben, szabadtereken folyó tevékenységek végzésének feltételei megfelelnek-e
a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, nemzeti szabványokban, valamint a
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.
A tűzvédelmi felszerelések, eszközök, berendezések, oltóanyagok megfelelőek-e a
kialakulható veszélyhelyzetek elhárítására.

11.1. A tűzvédelmi ellenőrzés rendje
A tűzvédelmi ellenőrzés magába foglalja:


Munkahely belső tűzvédelmi ellenőrzése
rendszeres ellenőrzés
célellenőrzés
 Hatóság általi ellenőrzés
célellenőrzés
átfogó ellenőrzés
Hatóság általi ellenőrzést tarthat az elsőfokú tűzvédelmi hatóság vagy a Hivatásos Tűzoltóság, az
általuk megjelölt időpontban.
A Hatóság általi tűzvédelmi ellenőrzésen köteles részt venni:




A munkahely első számú vezetője vagy az intézkedésre jogosult képviselője,
Tűzvédelmi megbízott,
Az érintett munkahely vezetője.

Az ellenőrzés során feltárt, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosságok
megszüntetésére a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, indokolt esetben kezdeményezni kell a
felelősségre vonást.
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12. Záró rendelkezések
A Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok számára - igazolható módon kiadom, akikre vonatkozólag az feladatot tartalmaz.
A Szabályzatot szükség szerint felül kell vizsgálni, átdolgozásáról, a tűzvédelmi megbízott köteles
gondoskodni.
A Szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden dolgozóra nézve kötelező.
A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtását a tűzvédelmi
megbízott gyakorolja.
A Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2017. március 1.
............................................
intézményvezető
Mellékletek
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1. sz. melléklet - Értelmező rendelkezések, fogalom meghatározás
2. sz. melléklet - Tűzoltó készülék kiosztás
3. sz. melléklet - Tűzriadó terv
4. sz. melléklet - Engedély tűzveszélyes munkavégzésére
5. sz. melléklet - A létesítménnyel kapcsolatos konkrét információk
6. sz. melléklet - Ellenőrzési napló a kézi tűzoltó készülékekről
7. sz. melléklet - Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek kimutatása
8. sz. melléklet - Megismerési nyilatkozat
9. sz. melléklet – Tűzvédelmi információ
1. számú melléklet

Értelmező rendelkezések, fogalmak a tűzvédelmi szabályzatok alkalmazásában
 alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől
függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység,
valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges
használati célját kifejező besorolás, amely lehet
a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló
rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet
tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez
tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó
kockázati egység alaprendeltetése,
e) vegyes alaprendeltetés:eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket
tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
 alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által
meghatározott terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain
belüli terület, helyiség, vagy építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott
tér esetében a nettó alapterület,
 állvány jellegű építmény: olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak
megfelelő állékonysági teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel
nem rendelkezik, az építményen bizonyos magasságban rendeltetést és emberi
tartózkodásra szolgáló járófelületet alakítanak ki,
 álmennyezet: nem teherhordó, vízszintes térelzáró szerkezet, amelyet födémre, tetővagy tetőtér alatti födémre, fedélszerkezetekre erősítenek alkalmas függesztő szerkezet
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segítségével esztétikai, akusztikai, hőszigetelési, és tűzvédelmi igények kielégítése
érdekében; emberi tartózkodásra alkalmas teret csak az alsó felületével határol: az általa
kettéosztott légtér mindkét része ugyanabba a működésbeli egységbe vagy tűzszakaszba
tartozik,
átmeneti védett tér: a tartózkodás helye szerinti építményszinten kialakított helyiség,
helyiségcsoport vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy
menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés végrehajtásáig biztosítja,
beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez
kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi
intézkedést önműködően végző berendezés,
beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés telepítője: a telepítési folyamat minden egyes
részéért felelős személy vagy szervezet,
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezés üzembe helyezése: olyan eljárás, amelynek során
az üzembe helyező mérnök meggyőződik arról, hogy a telepített berendezés megfelel-e
a vonatkozó jogszabályban, nemzeti szabványban, a tűzvédelmi hatóság által előírt,
továbbá a gyártó által megadott követelményeknek és az engedélyezett, elfogadott
tervdokumentációnak,
beépített tűzjelző berendezés részegysége: a vonatkozó műszaki követelményben I.
típusú vagy II. típusú komponensnek definiált eszköz,
beépített tűzoltó berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez
kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének
megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott, tűzoltó vízforrásnak nem
minősülő, önműködő vagy kézi indítású vagy mindkét módon indítható berendezés,
biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram)
kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti,
veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és
oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli,
biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az
építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak,
biztonságos térbe jutás: az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy kültéri
útvonalon keresztül a terepcsatlakozás szintjére,
ciklusidő: két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között eltelt
idő megengedett maximuma,
családi ház: egy vagy két lakást és a lakáshoz tartozó gépkocsitárolót, egyéb helyiséget
tartalmazó lakóépület,
elérési távolság: a tartózkodási hely és az elérni kívánt hely közötti közlekedési út
úttengelyen mért hosszúsága,
életvédelmi jellegű védelem: az építményben, tűzszakaszban tartózkodók biztonsága
érdekében, a tűz korai jelzésével, a kiürítés megfelelő feltételeinek biztosítására
létesített beépített tűzjelző berendezés által nyújtott védelem,
elhelyezési magasság: a biztonsági jelek és a menekülési útirányt jelző elemek számára
szolgáló telepítési hely, amely lehet
a) alacsony elhelyezési magasság:a padlószinten vagy a jelek, elemek alsó éle a
padlószint felett legfeljebb 0,4 méter magasságban van,
b) középmagas elhelyezési magasság: az alacsony és a magas elhelyezési magasság
között, a padlósíktól mérve a jelek, elemek alsó éle 1,5–1,8 méter magasságban van,
c) magas elhelyezési magasság: a jelek, elemek alsó éle a padló felett legalább 1,8 m,
de legfeljebb 3 m magasságban van,
előkészítés nélkül menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése
előkészítés nélkül végrehajtható,
előkészítéssel menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése
kizárólag előkészítés (szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható
végre,
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előkészítéssel sem menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése
nem hajtható végre,
elsődleges építményszerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épület egészének
vagy egyes szintjeinek állékonyságát tűz esetén biztosítják, valamint a tűzterjedést gátló
szerkezetek,
emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett
rendeltetésből adódóan legalább 30 percen keresztül folyamatos vagy olyan 30 percet el
nem érő időtartamú emberi tartózkodással lehet számolni, amelyek összege bármely 4
órás intervallumon belül eléri a 2 órát,
építőanyag: építési tevékenységhez használt, építési termék, építményszerkezet
alkotóelemét képező anyag,
érintett műszaki megoldás: jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi
berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint az e rendelet szerint felülvizsgálat
tárgyát képező rendszer,
értékvédelmi jellegű védelem: az építmény, tűzszakasz, szabadtér területén elhelyezett
anyagi javak védelme érdekében, a tűz korai jelzésével, a hatékony tűzoltás
feltételeinek biztosítására létesített beépített tűzjelző, tűzoltó berendezés által nyújtott
védelem,
fedélszerkezet: a tetőszerkezet teherhordó része, amely tartja és amelyhez rögzítik a
tetőfedést,
felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek
összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről,
hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről
való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása,
figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a
figyelmet,
füstgátló nyílászáró: szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a füstnek és a tűz
esetén képződő toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik
oldalára való átterjedését meghatározott mértékben és ideig korlátozza,
füstszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakítása korlátozza a füst
átterjedését a szomszédos füstszakaszba,
hatékony szellőztetés: ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok,
gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át,
helyi (részleges) védelem: a beépített tűzjelző berendezés által védett építmény, épület,
tűzszakasz, szabadtér egyes tűzvédelmi szempontból kockázatos részeinek automatikus
érzékelővel való lefedettsége,
hő és füst elleni védelem eszközeinek kézi működtetése: a természetes hő- és
füstelvezető, valamint légpótló szerkezetek nyitása, a túlnyomásos füstmentesítés be- és
kikapcsolása, a gépi füstelvezetés és a gépi légpótlás rendszerének tűzeseti és normál
üzemi állapotba kapcsolása, ami kézzel vagy kézi távműködtetéssel valósul meg,
hő és füst elleni védelem: a tűz esetén fejlődő hő és füst terjedését korlátozó, az
elvezetését és a füstmentesítést biztosító megoldások összessége,
hő- és füstelvezetés: a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő és füst szabadba
vezetését biztosító megoldások összessége,
hő- és füstelvezető berendezés: olyan berendezés, amely tűz esetén a hő és füst
szabadba áramlását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja,
hő- és füstelvezető rendszer: hő- és füstelvezető, légpótló szerkezetek, berendezések és
azok működtetését biztosító megoldások és rögzítéseik összefüggő rendszere, a
beépített tűzjelző berendezés kivételével,
hő- és füstelvezető szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában
lehetővé teszi a hő és füst természetes úton történő kiáramlását a szabadba,
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jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a
szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal
rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást,
elvégzi a javítást,
karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az
érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása,
meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása,
kiegészítő tábla: a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla,
kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény: a 10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél
nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos
rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya
alá tartozó zenés, táncos rendezvény,
kijárati szint: az az építményszint, amelyen a benntartózkodó személyek a menekülés
során elhagyják az épületet, speciális építményt és a csatlakozó terepszintre távoznak,
kiürítés első szakasza: a menekülés azon része, amely a tartózkodási helytől a
menekülési útvonal eléréséig vagy – ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül
biztosítható az átmeneti védett térbe vagy a biztonságos térbe jutásig tart,
kiürítés második szakasza: a menekülés azon része, amely a menekülési útvonal
elérésétől a biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe jutásig tart,
kiürítés: az épületben, speciális építményben tartózkodó személyek eltávozása,
eltávolítása tűz esetén, ami magába foglalja a menekülést és a mentést,
kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából
körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a
tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe,
kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség
súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás,
kombinált hő- és füstelvezetés: a hosszirányú és keresztirányú hő- és füstelvezetés
alkalmazásával kialakított rendszer,
kombinált jellegű védelem: az életvédelem és értékvédelem együttes alkalmazása
beépített tűzvédelmi berendezésnél,
közösségi rendeltetés: lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő
rendeltetés,
légpótlás: a hő- és füstelvezetéshez szükséges levegőpótló megoldások összessége,
légpótló berendezés: olyan berendezés, amely tűz esetén a hő- és füstelvezetéshez
szükséges légpótlás helyiségbe juttatását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja,
légpótló szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában lehetővé teszi a
légpótláshoz szükséges levegő természetes úton történő beáramlását a füstelvezetéssel
ellátott helyiségbe,
lépcsőház: szintkülönbség áthidalására szolgáló, építményszerkezettel minden irányból
körbevett, lépcsőt tartalmazó közlekedő helyiség,
lépcsők tartóelemei: a teljes lépcsőszerkezet a kiegészítő szerkezetek – mellvéd,
lábazat, korlát, fogódzó, járófelületi bevonat, burkolat – nélkül,
létesítés: tervezés, telepítés, használatbavétel és elfogadás folyamatsora,
létesítmény: az egy telken álló építmények és szabadterek összessége,
magasépület: épületnek minősülő magas építmény,
menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora – 0–10 éves vagy 65 év
feletti –, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt
önálló menekülésre nem képes,
menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye: olyan, menekülésben
korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására,
gondozására szolgáló intézmény, amelyben az elhelyezett, ellátott, kezelt, nevelt,
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oktatott, gondozott személyek menekülési képességét az életkoron kívül egyéb tényező
is kedvezőtlenül befolyásolja,
menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat
helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárati)
úton – annak irányát mutatja,
menekülésiútirány-jelző rendszer: olyan rendszer, amely szembetűnő és félreérthetetlen
információt és megfelelő vizuális utasítást biztosít a bent tartózkodók számára a terület
elhagyásához vészhelyzet esetén a kijelölt menekülési útvonalon azáltal, hogy
egyértelműen elrendezett vizuális eszközöket, jeleket és megjelöléseket alkalmaz,
menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal,
amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra
szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon –
biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,
mértékadó kockázati osztály: az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó
besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a
legszigorúbbal,
mértékadó tűzszakasz: a létesítmény legnagyobb oltóvízigényű tűzszakasza,
mozgásképtelen személy: olyan személy, aki menekülésre nem képes, mentése pedig
személyzetet, szükség szerint segédeszközt igényel,
nem éghető anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmú anyag, amelynek
gyulladási hőmérséklete a vonatkozó műszaki eljárásban a meghatározási
hőmérséklethatárig nem állapítható meg, valamint az A1 és A2 tűzvédelmi osztályba
sorolt építőanyag,
norma szerinti villámvédelem: az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított
villámvédelmi rendszer,
normál tápellátás: a normál tápforrásról történő villamosenergia-ellátás,
normál tápforrás: villamos energiával működő fogyasztókat ellátó tápforrás,
önálló épületrész: a szomszédos épületrészektől statikailag független, tűzgátló
szerkezettel elválasztott épületrész, amelynek kiürítése a szomszédos épületrészeken
való áthaladás nélkül biztosított,
önállóan menekülésre képes személy: olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és
fizikai-egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a
menekülésre és menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás,
ponyvaszerkezetű építmény: olyan építmény, amelynek az időjárási hatások elleni
védelemre szolgáló héjazat anyaga természetes vagy mesterséges szálakból szövéssel
vagy a szövést helyettesítő egyéb technológiával készült, felületi terhek hordására
képes, külső térelhatároló szerkezetként részben vagy egészben elválasztott teret alkot,
és ezzel a használat feltételeit biztosítja,
segítséggel menekülő személy: olyan menekülésben korlátozott személy, aki fizikai
segítség vagy irányítás mellett vagy a külső korlátozás ellenőrzött feloldása és irányítás
mellett képes a menekülésre,
speciális építmény: tűzvédelmi szempontból speciális építmény a közúti alagút, a
gyalogos aluljáró, a felszín alatti vasútvonal, a kilátó, a ponyvaszerkezetű, az állvány
jellegű és szín építmény,
szabadba vezető kijárat: az építmény külső térelhatároló szerkezetén elhelyezett kijárat,
amelyen keresztül a menekülő személyek az építményt elhagyják a biztonságos térbe
menekülés során,
szabadtéri rendezvény területe: természetes vagy mesterséges módon a mozgást
korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem
körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület,
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szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen
kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési
engedélyével összefüggő rendezvényeket,
szabadtéri tárolóterület: anyagok, termékek, tárgyak tárolására és igény szerint azok
időjárás elleni védelmére szolgáló, épületen kívüli terület; nem minősül szabadtéri
tárolóterületnek a gépjárműparkoló, a gépjármű telken való elhelyezése és az épület
tetőfödémén kialakított tárolóterület,
számítás: egy vagy több állapotjelző vagy jellemző konkrét vagy közelítő értékének
meghatározása matematikai, fizikai, kémiai törvényszerűségek alkalmazásával,
szerkezeti állékonyság: a tűzszakasz, önálló építményrész, építmény elsődleges
építményszerkezetének azon képessége, hogy a várható tűzhatás időtartama alatt a
tűzzel egyidejű terhelésnek előírt ideig ellenáll, ideértve a csatlakozó tűzvédelmi
építményszerkezetek és a beépített tűzvédelmi berendezések tartószerkezeteinek
funkció-megőrzését is; a tartószerkezet a szerkezeti elemeket és azok kapcsolatait is
magában foglalja,
szilárd éghető anyag: szobahőmérsékleten szilárd állapotú szerves- vagy alacsony
szervetlenanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete a vonatkozó
műszaki eljárással meghatározható, valamint a B-F tűzvédelmi osztályba sorolt szilárd
építőanyagok,
szín: talajhoz közvetlenül csatlakozó, egyszintes, részben vagy teljesen fedett, egy vagy
több oldalán az összesített oldalfelület legalább 50%-áig nyitott építmény,
tetőfedés: a tetőszerkezet külső térrel határos, csapadékzáró része,
tető-felülvilágító: a helyiséget felülről lezáró szerkezet alatti helyiség, térrész
bevilágítását szolgáló építési termék,
tetőfödém: az épület legfelső szintjét felülről határoló födém,
tetőfödém tartószerkezetei: a tetőfödém mindazon szerkezeti részei, amelyek
tönkremenetele általános vagy nagy területre kiterjedő épületomlást vagy a tetőfödém
jelentős szakaszának beomlását idézik elő, valamint a nagytömegű – általában nem
könnyűszerkezetes – teherhordó térlefedő szerkezetek, melyek omlása egyéb szerkezeti
károkat, az alattuk lévő födémek átszakítását okozhatja; az állandó terhelésbe
valamennyi tetőréteget, valamint a ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is bele kell
számolni,
tetőfödém térelhatároló szerkezete: a tetőfödém tartószerkezeteire támaszkodó
könnyűszerkezetes, réteges felépítésű, legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű szerkezetek
(önhordó) rétegei; az állandó terhelésbe valamennyi tetőréteget, valamint a
ráfüggesztett és rátett dolgok terhét is bele kell számolni,
tetőszerkezet: az épület legfelső szintjét felülről határoló szerkezet, amely
fedélszerkezetből és tetőfedésből áll,
tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt, valamint az adott helyen
veszélyes tevékenység végzésének tilalmára utal,
tömegtartózkodásra szolgáló épület: épületnek minősülő, tömegtartózkodásra szolgáló
építmény,
tűzálló kábelrendszer: villamosenergia- vagy adatátviteli vezetékek, kábelek, tokozott
sínek, a hozzájuk tartozó csatornák, bevonatok és burkolatok, hordozó- és
tartószerkezetek, valamint elosztók és kötődobozok olyan együttese, amely
meghatározott időtartamig tűzterhelésnek kitéve is képes működőképességét megtartani
anélkül, hogy benne zárlat keletkezne vagy megszakadna a villamos áram,
tűzállósági határérték: a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági
vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzállósági
határállapotba kerülésének eléréséig eltelt idő órában vagy percben,
tűzeseti fogyasztó: villamos energiával működő fogyasztó, amelynek tűz esetén előírt
ideig működnie kell vagy működőképességét meg kell őriznie,
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tűzeseti főkapcsoló: a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy
távműködtetésű kapcsoló,
tűzeseti lekapcsolás: az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy
helyről, egy vagy több csoportban történő helyi vagy villamos távműködtetésű
lekapcsolása a villamos tápellátásról,
tűzgátló alapszerkezet: a tűzfal, a tűzgátló fal, a tűzgátló válaszfal és a tűzgátló födém
gyűjtőfogalma,
tűzgátló előtér: tűzgátló építményszerkezetekkel határolt előtér, amely önálló
szellőztetéssel rendelkezik, ajtószerkezeteinek mérete biztosítja a gyors menekülés
lehetőségét és ajtószerkezetei önműködő csukószerkezettel ellátottak,
tűzgátló építményszerkezet: tűzterjedés elleni védelem céljából alkalmazott
építményszerkezet, amely a tűz átterjedését az általa elválasztott térrészek között
meghatározott ideig meggátolja; a tűzgátló építményszerkezetek körébe tartoznak a
tűzgátló alapszerkezetek, a tűzgátló lezárások és a tűzterjedés elleni gátak,
tűzgátló fal: falszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok, önálló rendeltetési
egységek vagy helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja,
tűzgátló födém: födémszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok vagy
helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja,
tűzgátló lezárás: építményszerkezetek nyílásainak, áttöréseinek, valamint vezetékek,
vezetékrendszerek átvezetésének tűzterjedést gátló elzárását biztosító műszaki
megoldás, amely a tűz nyíláson, áttörésen, valamint a vezetéken keresztüli terjedését
meghatározott ideig meggátolja; ebbe a körbe tartoznak a tűzgátló nyílászárók, a
tűzgátló záróelemek, a tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek és a tűzgátló lineáris
hézagtömítések,
tűzgátló nyílászáró: a tűzgátló ajtó, ablak, kapu, függönykapu, redőnykapu, zsalu és a
technológiai szállítópálya átvezető nyílását lezáró tűzgátló lezárás, amely csukott
állapotban a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja,
tűzoltási felvonulási terület: e rendeletben meghatározott, az építmények tűzoltására,
mentésre szolgáló, a homlokzat előtt létesített, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú
terület, amely a beavatkozáshoz szükséges tűzoltás technikai eszközök és a
tűzoltóegységek rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja,
tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló,
megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú, a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas
út,
tűzoltó készülék karbantartó szervezet: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó
készülék karbantartását végző, karbantartó műhelyt fenntartó vállalkozás,
tűzoltó készülék készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által
tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett,
tűzoltó készülék karbantartó szervezet OKF azonosító jele: egyedileg sorszámozott, a
karbantartó szervezet műhelyét azonosító, hamisítás elleni védelemmel ellátott
(hologramos) matrica, melyet a karbantartó szervezetek a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt forgalmazótól vásárolhatnak
meg,
tűzoltó készülék felülvizsgáló: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék
karbantartását végző vállalkozás, mely karbantartó műhelyt nem tart fenn, és amelynek
OKF azonosító jelét karbantartó szervezet biztosítja,
tűzoltósági kulcsszéf: a beépített tűzjelző berendezés részegysége, amely biztosítja a
tűzoltósági beavatkozás során az épületbe és annak helyiségeibe történő akadálytalan
bejutást,
tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott
része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten
alakítanak ki,
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tűzszakaszterület: az egy adott tűzszakaszhoz tartozó helyiségek nettó alapterületének
összessége m2-ben,
tűztávolság: a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos
szabadtéri tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között
megengedett legkisebb, vízszintesen mért távolság,
tűzterjedés elleni védelem: olyan megoldások összessége, amelyek folytonos
alkalmazásával a tűz átterjedése a védett építményre, építményrészre, szabadtéri tárolási
egységre meggátolható; módszerei: tűztávolság, tűzgátló építményszerkezet, beépített
tűzterjedésgátló berendezés, egyéb, a tűzterjedési vagy tűzállósági határértéket biztosító
kialakítás,
tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó
készülék elhelyezésének helyét jelzi,
tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv: olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az
építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat,
továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi
szempontból biztonságosan üzemeltethető,
tűzvédelmi osztály: az építőanyagok és építményszerkezetek tűzzel szembeni
viselkedésére jellemző kategória, amit a vonatkozó műszaki követelmények szerinti
vizsgálat alapján állapítanak meg,
tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének,
felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum,
tűzvédő álmennyezet: egy helyiségben, legfeljebb egy tűzszakaszban kialakított olyan
álmennyezet, amely tűzvédő tulajdonságánál fogva a felette lévő födémmel vagy
tetőszerkezettel együtt az előírt tűzállósági határértéket biztosítja,
tűzvédő burkolat, tűzvédő bevonat: alkalmas műszaki eljárással a függőleges, vízszintes
vagy ferde építményszerkezetekhez közvetlenül vagy közvetetten csatlakozó, a belső
réteget a tűzhatás okozta kárral szemben védő legkülső vagy legalsó anyagréteg,
tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag,
keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a
viselkedését, veszélyességét jellemzi,
tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag
gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt
lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással
jár,
üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés
során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy
vagy szervezet,
üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető
által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás
működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak
írásban történő dokumentálása,
üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt
személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést,
vészkijárat: üzemszerűen nem használt, de a kiürítés során figyelembe vett kijárat,
villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata: a jogosult személy által végzett, a
villamos berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és
minősítésére irányuló felülvizsgálat,
vonatkozó műszaki követelmény: nemzeti és Európai Uniós szabványok összessége,
zárt közlekedő helyiség: minden oldalról elsődleges építményszerkezettel határolt
közlekedő helyiség.
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2. számú melléklet
Oltóanyagegység
[OE]

1
2
3
4
5
6
9
10
12
15
16
17
18
19

MSZ EN 3-7 szabvány
szerinti tűzosztály
A
5A
8A
13A
21A
27A
34A
43A
55A

Önálló rendeltetési egység vagy
szabadtér alapterületig m2
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
minden további 250

MSZ EN 1866
szabvány szerinti
tűzosztály

B
21B
34B
55B
70B
89B
113B
144B
183B
233B
IB
II B
III B
IV B
Általános
esetben
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
+2

Tűzoltó készülék kiosztás
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Önálló rendeltetési egység
Megnevezése
Alapterülete (m2)
Főpület
348

Robbanásveszélyes
anyag tárolása
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
+6

MSZ EN 3-7 szabvány
szerinti tűzosztály
6

3. számú melléklet
Tűzriadó Terv
Érvényes: 2017. március 1-től
............................................
intézményvezető
1. Általános rész:
 A létesítmény neve: Hiba! A hivatkozási forrás nem található.
93




Címe: Hiba! A hivatkozási forrás nem található.
megközelíthető:
- A Fő út felől

2. A tűz jelzése, a létesítményben tartózkodók riasztásának rendje:
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles a
környezetét riasztani.
A létesítmény területén a helyi tűzjelzést élőszóval, hangos „TŰZ VAN” kiáltással kell
végrehajtani.



Angol nyelven:
„Fire!”
Német nyelven:
„ Es ist Feuer!”

Emellett a tűzjelzés további eszközei és helyei:
Ssz.
Tűzjelzés eszköze
1. Hangos szóval történő tüzilárma

Tűzjelző eszköz helye

Ezt követően azonnal, késedelem nélkül köteles a tűzoltóságot értesíteni.
A tűzoltóság értesítése történhet mobil vagy vezetékes telefonról.




a  105-ös tűzoltósági segélykérő telefonszámon,
a  112-es általános segélykérő telefonszám, valamint
az  06-66-549-471-es (Békéscsaba) telefonszámon közvetlenül értesíthető a
területileg illetékes Hivatásos Tűzoltóság.

Közlendők tűzjelzés esetén:
 a tűzeset, káreset pontos helyét, címét,
 mi ég,
 milyen káreset történt,
 mi van veszélyeztetve,
 emberélet veszélyben van-e,
 a jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.
A tűzjelzési kötelezettség a mindenkori tüzet észlelő feladata.
A riasztható személyek köre: a létesítmény területén tartózkodó dolgozók és ott tartózkodó
személyek /vendégek, szolgáltatást igénybe vevők/.
3. A létesítmény elhagyásának módja:
A létesítmény elhagyására olyan módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző
személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár.
Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell
választani.
A létesítmény elhagyásának a módja:
A helyiségek elhagyását követően valamennyi személy a menekülési útirányt jelző táblákat követve
a főbejáratokon keresztül távozik az épületből!
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A menekülési útirányok a létesítmény egyes helyiségeiből részletesen a Tűzriadó Terv részét
képező helyszínrajzon pontosan jelölésre kerültek.
4. A tűz esetén a munkavállalók teendői:
A tűzoltóság helyszínre érkezéséig meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó
felszerelésekkel, tűzoltó készülékekkel.
A porral oltó tűzoltó készülékek jól látható helyen vannak elhelyezve és állandóan üzemképes
állapotban, vannak tartva.
Amennyiben egy tűzoltó készülék nem elegendő a keletkezett tűz oltásához, akkor a többi
épületből is össze kell szedni a tűzoltó készülékeket és azokat is, fel kell használni az oltáshoz.
Elektromos berendezés tüzét csak áramtalanítás után szabad vízzel oltani!
A tűz észlelését, és a riasztást követően, először a személyek, majd az anyagok mentését kell az
illetékes vezető utasításai szerint elvégezni.
A személyek biztonságba helyezése után kell megkezdeni a veszélyeztetett anyagok, eszközök
mentését.
A tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltás vezetője a létesítmény vezetője, vagy az általa megbízott
vezető.
Feladatai:
 A tűzjelzés adása után egy dolgozóval nyissa ki a bejárati ajtókat, valamint a tűzoltó
gépjárművek közlekedéséhez szükséges kapukat, és rögzítse azokat.
- Ennek felelősei a(z) Hiba! A hivatkozási forrás nem található. esetében:
 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
irodai ügyintéző
technikai dolgozó
 A veszélyeztetett területekről a személyeket udvariasan, de határozottan szólítsa
(szólíttassa) fel a távozásra, megmutatva nekik a menekülési utat.
 A veszélyeztetett helyről kimenekített személyek egy meghatározott helyen
tartózkodjanak a létszám ellenőrzésig, a tűzoltóság megérkezéséig.
 Végeztesse el a létesítmény áramtalanítását,
 A rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kezdjék meg az oltást, a tűz terjedésének
megakadályozását.
 A tűz oltását mindaddig végezzék, amíg azt el nem oltják, vagy a tűzoltóság a
helyszínre érve át nem veszi a tűz oltását.
 Utasítsa a dolgozókat, hogy az oltással egy időben a veszélyeztetett területekről az
éghető anyagokat hordják ki
 A tűzoltóság megérkezése után utasítsa a dolgozókat, hogy a továbbiakban a tűzoltás
vezető utasításai szerint járjanak el.
Életmentési feladatok:
 Ha a tűz sérülést okozott, a sérült személyt külön kell menteni.
 A mentők értesítése a  104-es telefonszámon.
 A kimentett személyeket meg kell vizsgálni. Ha sérült van közöttük, a sérülés
mértékéből adódóan a segítségnyújtást el kell végezni.
 Ha a sérült eszméletét vesztette, meg kell győződni arról, hogy az alapvető életfunkciói
(légzés, szívműködés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sérültet friss levegőre kell vinni,
ruházatát meg kell oldani és az arcszínétől függő módon nyugalomba kell helyezni (ha
arcszíne piros, akkor a felsőtestét, ha az arcszíne fehér, akkor az alsótestét kell
megemelten elhelyezni).
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Eszméletlen állapotban lévő embert itatni nem szabad. Enyhe arccsapkodással, erős
anyag (pl. ammóniás párna) szagoltatásával kell eszméletre téríteni.
Ha az alapvető életfunkciók nem működnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a
mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett
elsősegélynyújtó szakember végezheti. Ezt a műveletet addig kell végezni, amíg a
mentők a helyszínre nem érkeznek.

Kijelölt elsősegélynyújtók:
 A munkavédelmi dokumentációban található névsor alapján!
 Égési sérült testfelületek kezelésére legcélszerűbb a hideg folyóvízzel való hűtés, majd
steril fedőkötéssel kell lekötni.
 Ha a dolgozó haja, ruházata ég, oltásra főleg takarót kell használni. Tűzoltó készülékek
ebben az esetben való alkalmazása – főleg a testfelület felső részén – tilos, mert a
személy nem kaphat levegőt.
 Számítani kell arra, hogy az égő ruházatú személy pánikba esik és rohangál, s ez által a
rajta lévő tüzet gerjeszti. Az ilyen dolgozót meg kell állítani és egy alkalmas
ruhadarabbal a tüzet eloltani, majd amennyiben erre lehetőség van, zuhany alá kell
tenni és hűteni.
5. Főbb veszélyforrások, azok elleni védekezés főbb szabályai
Technológiai folyamatok, gépek, berendezések leállítása:
Az elektromos gépek, berendezések, számítógépek és egyéb villamos berendezések kikapcsolása,
leállítása.
Energia ellátás megszüntetése:
A villamos áramtalanítási helyen, a főkapcsolónál az áramellátás megszüntetése a kar
elfordításával történik. Gáz elzárása a gázfőcsap elzárásával történik.
Sorszám Tűzvédelmi főkapcsoló helye
1.
A szárazbejáróban, villanyóra szekrény
Sorszám Gázfőcsap helye
1.
A Fő úti bejárat jobb oldalán.
Információ átadás:
A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni az odaérkező tűzoltóknak. Tájékoztatni kell
őket a tűz által érintett területről, a várható veszélyhelyzetről, az addig tett intézkedésekről.
Tűz esetén a helyszínre érkező tűzoltóság vezetőjének az utasításait mindenki köteles
maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.
6. A tűzoltáshoz és mentéshez rendelkezésre álló tűzoltó berendezések, és felszerelések:
Tűzoltó készülékek:
A készenlétben tartott tűzoltó készülékek listája csatolva a tűzvédelmi dokumentumok
között.
7. Egyéb intézkedések:
Az illetékes tűzoltóságnak minden tűzesetet jelenteni kell még akkor is, ha azt eloltották.
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A Tűzriadó Tervben foglaltakat a dolgozókkal ismertetni kell, évente pedig legalább egy
alkalommal azt gyakoroltatni szükséges.
A gyakorlás tényét a Tűzvédelmi Oktatási Naplóba dokumentálni szükséges.
A Tűzriadó Tervben foglaltak megszegése fegyelmi felelősségre vonást, súlyosabb esetben
szabálysértési, vagy büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.
4. számú melléklet
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése és annak feltételei
Az 20......... év .......................................... hó ........... napján megtartott helyszíni szemle, valamint az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII.05.) BM. rendelet 184. § (3) bekezdés
által kapott felhatalmazás alapján a következő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az alábbi
feltételekkel rendelem el:
1. A tűzveszélyes tevékenység végzésének időpontja:
20....... év ........................... hó .............. nap .................. óra…………….perctől,
20....... év ........................... hó .............. nap .................. óra…………….percig.
2. A tűzveszélyes tevékenység végzésének helye:
Létesítmény
………………………………………………………………………………
neve:
………………………………………………………………………………
Létesítmény
………………………………………………………………………………
címe:
………………………………………………………………………………
A tűzveszélyes ………………………………………………………………………………
tevékenység
………………………………………………………………………………
pontos helye:
3. A tűzveszélyes tevékenység részletes leírása:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. A tűzveszélyes tevékenységet végzők neve:
Név
Szem. ig. száma
…………………………………………………. ……………………………………………
…………………………………………………. ……………………………………………
…………………………………………………. ……………………………………………
5. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány száma:
Név
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………… ………………………………………………
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Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott
személy végezhet.
6. A tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó tűzvédelmi szabályok és előírások leírása:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
………………………………., 20…..év……..hó…..nap.
………………………………………
munkát elrendelő aláírása
A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi
sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
7. A tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának kiegészítő tűzvédelmi
előírásai
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi
szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó
felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak
befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………., 20…..év……..hó…..nap.

………………………………………
a tevékenység helye szerinti létesítmény
vezetőjének vagy megbízottjának aláírása
A munkát elrendelő által a tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó tűzvédelmi
szabályokat, előírásokat, valamint a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy
megbízottjának kiegészítő tűzvédelmi előírásait tudomásul vettem, azok megtartásáért büntetőjogi
felelősséget vállalok. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami
tüzet okozhat.
………………………………., 20…..év……..hó…..nap.
………………………………………
munkát végző aláírása

………………………………………
munkát végző aláírása

………………………………………
munkát végző aláírása

………………………………………
munkát végző aláírása

Tűzveszélyes tevékenység:
 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
 Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő,
erre a célra alkalmas helyen végezhető.
 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az
előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján
szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen
személy, a munkát végző kötelezettsége.
 A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható
ki.
 Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában
lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása
nem szükséges.
 A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki
ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához
kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi
szabályokat és előírásokat.
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Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak
befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző –
szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a m
unkát végző, valamint a OTSZ 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző
magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket
köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti
létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel
kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
5. számú melléklet
A létesítménnyel kapcsolatos konkrét információk

Kulcs nyilvántartás

Létesítmény helyisége

Kulcs helye
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6. számú melléklet
Nyilvántartási napló tűzoltó készülékekhez
A készenlétben tartó neve:
............................................................................................................................................
Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(i):...........................................................................
...........................................................................................................................................
A karbantartó személy(ek) neve(i): ....................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
A tűzoltó készülék

Sor- készenlét
szám i helye

típusa

gyári
száma

A vizsgálat dátuma (hónap, nap)
I.
II.
III.
IV.
negyed negyed negyed negyed
Javítás
Megjegyzé
szükséges
s
év
év
év
év

Vizsgálatot végző aláírása:

A készenlétben tartó vagy képviselője a rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó
készülék
a) az előírt telepítési helyen van,
b) rögzítése biztonságos,
c) látható,
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
e) használata nem ütközik akadályba,
f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,
i) záró pecsétje sértetlen,
j) felülvizsgálata esedékes-e, és
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k) állapota kifogástalan, üzemszerű
7. számú melléklet
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek kimutatása
A(z) intézményben van/nincs (megfelelő aláhúzandó) olyan munkakör, amely tűzvédelmi
szakvizsgához kötött tevékenységet foglal magában.
Tűzvédelmi szakvizsgához
kötött foglalkozási ágak és
Név
Érvényessége
munkakörök
(Szabályzat 6.4.3. pontja )

8. számú melléklet
Megismerési nyilatkozat
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A Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem,
hogy az abban foglaltakat köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Kelt

Aláírás

9. számú melléklet
Tűzvédelmi információ
(elektronikus formában)


Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
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2/b. Melléklet Iratkezelési szabályzat
I. Fejezet
Általános rendelkezések
Az iratkezelési szabályzat hatálya
Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező, illetve az onnan
továbbított iratokra.
A gazdálkodás során keletkező pénzügyi bizonylatok, számlák, a költségvetési beszámoló valamint az
azt alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások tekintetében a számviteli bizonylatokról szóló
rendelkezéseket kell figyelembe venni.
Az iratkezelés szabályozása
Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését,
nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba átadását szabályozza.

Az iratkezelés felügyelete a szerven belül
Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi
szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és
iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére
alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi,
technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az intézmény vezetője felelős.
Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott keletkező, illetve
onnan továbbított irat:
a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen;
b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;
c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;
d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő feltételek
biztosítva legyenek;
e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen;
f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása megelőzhető,
a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen;
g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez
megfelelő támogatást biztosítson.

Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik:
a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a
szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását;
b) az iratkezelési segédeszközök ( iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai
programok, adathordozók stb.) biztosításáról;
c) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről;
d) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról.
II. Fejezet
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Az iratok kezelésének általános követelményei
Az iratok rendszerezése
A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetősége
érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként
kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli
irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek.
Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása
Az iratot e célra rendszeresített számítógépes szoftverrel, iktatószámon kell nyilvántartani
(iktatni).
Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy a kinyomtatott iktatókönyvet az ügyintézés hiteles
dokumentumaként lehessen használni. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben
úgy kell végezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át
az iratot. Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az
ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az
iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.
III. Fejezet
Az iratkezelés folyamata
A küldemények átvétele
A küldemény átvételére jogosult:
a) a címzett vagy az általa megbízott személy;
b) az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy;
c) a postai meghatalmazással rendelkező személy;
A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni:
a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát;
b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét;
c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.
Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső szabályzatában előírt
biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről.
Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvétel
dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri.
Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az átvételi
okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó
iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell.
Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a
címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó nem
állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott idő után selejtezni kell.
A küldemény felbontása
Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével
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a) a címzett, vagy
b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által felhatalmazott személy bonthatja fel.
Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket,
a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak,
b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint
c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek.
A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény iratkezelési
szabályzat szerinti iktatásáról.
A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum
megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény címzetthez
való eljuttatásáról.
A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és olvashatóságát.
Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről tájékoztatni kell a küldőt is.
Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a
felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés formájában az
irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a
pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni.
Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy fűződhet,
gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen. Papíralapú irat
esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával biztosítható. Amennyiben a
beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet megállapítani, az ezek igazolására szolgáló
információhordozókat az irathoz kell csatolni.
A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni.
Az iktatás rendszere

-

Iktatás céljára az intézményben számítógépes szoftver használandó. Az iktatást minden évben
1-es sorszámmal kell kezdeni.
Az iktatás során kötelezően rögzíteni kell az alábbi adatokat:
iktatószám;
iktatás időpontja;
küldemény elküldésének időpontja, módja;
küldő megnevezése;
mellékletek száma;
irat tárgya;
kezelési feljegyzések;
irattárba helyezés időpontja.
Az iktatószám

-

Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival Az iktatószám
felépítése
A központi ügyiratkezelés esetén: I. főszám/év.
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyiratkezelés esetén: II. főszám/év
Család-és Gyermekjóléti Központ ügyiratkezelés esetén: III. főszám/év
109

Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell nyilvántartani.
Egy adott éven belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben kell kiadni. Az ügyirathoz
tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott alszámokon kell nyilvántartani.
Az iktatás
Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be
kell iktatni.
Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:
a) könyveket, tananyagokat;
b) reklámanyagokat, tájékoztatókat;
c) meghívókat;
d) nem szigorú számadású bizonylatokat;
e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;
f) pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint);
g) munkaügyi nyilvántartásokat;
h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;
i) közlönyöket, sajtótermékeket;
j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.
Téves iktatás esetén a számítógépes szoftverben a bejegyzést érvényteleníteni kell. A tévesen
kiadott iktatószám nem használható fel újra.
Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Az előzményt az irathoz kell
szerelni. Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, rögzíteni kell az
iktatókönyvben az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat iktatószámát, mint az utóirat
iktatószámát.
Szignálás
Az új megkeresések és jelzések esetén az intézmény vezetője kijelöli az ügyintézést végző
személyt (szignálás).
Irattárazás
Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni.
Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő,
kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. Az átmeneti irattár a központi irattárba
még le nem adott, de az ügyintézők rendelkezésére álló iratok tároló helye.
Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg - hozzá kell
rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni, hogy az
előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált munkapéldányokat és
másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni.
Az iratokat az irattári tételszám szerinti csoportosításban, az alapszámok növekvő sorrendjében
kell lerakni.
Selejtezés
Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság
javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével.
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Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 példányban az
illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.
A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.
A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembevételével
gondoskodik.

IV. Fejezet
Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme
Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban minden
esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani kell az illetéktelen
hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó esetében.
Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi adathordozón tárolt iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van,
vagy amelyre az intézményvezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot folyamatosan
naprakészen kell tartani.
V. Fejezet
Egyéb rendelkezések
Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni.
Ha az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait,
továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyeket a jogutód
iktatókönyvébe kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy
példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.
Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó intézkedésének
megfelelően gondoskodik az előző pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül
megszűnő intézmény irattárban elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok elhelyezésével kapcsolatos
intézkedésről szóló tájékoztatást - az intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak.
.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
Ezen iratkezelési szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi iratkezelési szabályzatok
hatályukat vesztik.
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2/c Melléklet Gépjármű üzemeltetési szabályzat
I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi
hátteret – különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény, valamint a közúti járművek az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás elszámolható mértékértől szóló 60/1992.
(IV.1.) Kormányrendelet előírásait – az alábbiak szerint határozza meg a saját tulajdonában lévő
gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályokat.
1.

A szabályzat hatálya kiterjed a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ továbbá
alkalmazottai tulajdonában lévő, - és a szervezet érdekében használt - gépjárművekre, azok
vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, azt irányító és ellenőrző személyekre.

2. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak ellátása érdekében a következő
gépjárművet üzemelteti:
 Suzuki Swift KZS-822 frsz gépkocsi
 Saját gépkocsi hivatalos célra történő igénybevétele
3. A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetése, az
üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betarttatása az intézményvezető
feladata.
4. A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ KZS-822 frsz gépjárműve csak menetlevéllel
közlekedhet.
A gépjármű, illetve gépjárművezető menetokmánnyal (menetlevéllel) való ellátásáról az
intézményvezető gondoskodik.
5. A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ gépjárművének tárolási helye az intézmény
székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
6. A gépjárművek használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány - menetokmányok:
a)
b)

Üzemi használatú személygépkocsi: Gépjármű 31. r.sz. (Személygépkocsi menetlevél)
Üzemi használatú személygépkocsi: Kiküldetési rendelvény B. 18-73

7. A menetleveleket naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi a gépkocsi munkába
állásának kezdő időpontját és leállásának záró időpontját, illetve a napközben megtett futott kmeket induló és cél meghatározással. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető
aláírásával igazolja, és azt tárgynapot követő nap 9 óráig köteles leadni az intézmény vezetőjének.
8. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani.
9. A menetlevelek előírás szerű vezetését, valamint azok tényszerű adatait az intézmény vezetője
köteles szúrópróbaszerűen – hetente egy alkalommal - ellenőrizni.
10. A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy
rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell
megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért az intézmény vezetője a felelős.
11.
A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő
műszaki állapotáról az intézményvezető köteles gondoskodni.
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12.
Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a
gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok,
valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ előírásainak való megfelelését.
13.
A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a
gépjárműnek és biztonsági berendezéseinek a rendeltetésszerű, zavartalan működését.
Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása,
valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a
gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyre, illetve a hiba
megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az intézményvezető által meghatározott
személytől/autószerelőtől.
Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni az „Üzemben tartó neve és címe” alatti
üres részen.
14. A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot
jelző km. tábla) a menetlevélre fel kell jegyezni.
15. A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért az intézményvezető a felelős. A
jegyzőkönyvben foglaltak alapján az intézményvezető dönt a kártérítés mértékéről.
16. Amennyiben a gépkocsi balesetet szenved, a gépkocsivezetőnek kötelessége azonnal értesíteni az
intézmény vezetőjét.
II. Üzemanyagellátás, elszámolás
A gépkocsi vezetők tankolása tankoló kártyával történik. Jelenleg intézményünknél egy a KZS-822
rendszámú gépjárműre kiállított üzemanyagkártya van használatban.
Hónap közben a gépjárművezetők az üzemanyag kártyával fizetik ki a tankolás számla szerinti értékét,
melyről bizonylatot is kapnak. A bizonylaton fel van tüntetve a tankolt mennyiség és az értéke. E
bizonylat alapján készül a hó végi üzemanyag elszámolás.
Az elszámolás az alábbiak szerint történik:
1.

A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás
ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik:
Az üzemi használatú, valamint személyi használatú személygépkocsik üzemanyag fogyasztási
normáját - a módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet a 2.§ (1-2) bekezdés értelmében
üzemanyag – fogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapítja meg.
Az üzemanyag költség ellenértékét – fenti rendelet alapján – az alábbiak szerint határozzuk meg:
1. a megtett km * korrekciós szorzó = fogyasztási norma
2. fogyasztási norma * átlagár = norma szerint elszámolható üzemanyag költség

2. Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti
elszámolása esetén külön pótlék nem számolható el!
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3. Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 2.§ (1)
bekezdés a.) pontja szerinti elszámolását az intézmény pénztárosa végzi el a leadott menetlevelek
alapján.
4. Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket az elszámoláskor le kell adni az önkormányzat
ezzel megbízott ügyintézőjének. Az elszámolás során megállapításra kerül „KIMUTATÁS a 201....
év ................................ havi üzemanyag túlfogyasztásról” nyomtatvány szerinti megtakarítás vagy
túlfogyasztás. Amennyiben jelentős az eltérés, akkor vizsgálni kell az okát.
5. Üzemanyag költség csak a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény nevére
szóló számla alapján számolható el.
III. Saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használata
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók
munkavégzésük során, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más körülmények
indokolják, saját tulajdonú - ideértve a házastárs tulajdonát is - személygépkocsit használhatnak.
1. Helyközi hivatalos utazásokat lehetőleg közforgalmú, menetrend szerint közlekedő vasúti vagy
autóbusz járatokkal kell lebonyolítani. Helyközi utazáshoz gépkocsi csak akkor vehető igénybe, ha
az gazdaságosabb a tömegközlekedési eszközöknél (pld. egy kocsiban több személy utazik), vagy
az elvégzendő feladat jellege azt indokolttá teszi. A benyújtott gépkocsi igények elbírálásánál a
gazdaságossági szempontokat figyelembe kell venni.
2. Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra – az intézményvezető előzetes engedélye
alapján lehet igénybe venni.
3. A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót, elszámolása a
B. 18-73. r. sz. számú Kiküldetési rendelvény nyomtatványon történhet.
4. A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint
az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével
kiszámított üzemanyag-.
Saját tulajdonú személygépkocsi használata után csak az intézményvezető engedélyével
számolható el - (az SZJA törvény 3. számú mellékletének II./6. pontjában meghatározottak
alapján) - amortizációs költség.
5.

Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a - módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma átalányt kell figyelembe
venni.

6. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek
hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.
7. A saját gépkocsi használata munkábajárásra az intézményvezető engedélyével történhet, azon
munkavállalók esetében akik Gyomaendrőd közigazgatási határain kívül laknak. A saját
gépkocsival történő munkábajárás költségtérítésének megfizetése a 39/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről, valamint az SZJA 11. számú
melléklet III. 6. pontja alapján történhet.
Gyomaendrődi Családés Gyermekjóléti
Központ
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KIMUTATÁS
201.... év ................................ havi üzemanyag
túlfogyasztásról
Gépkocsi vezető neve:
.................................................
Gépkocsi típusa:
...........................................................
Gépkocsi forgalmi rendszáma:
.....................................
Üzemanyag Elszámolha
Tárgyidősz fogyasztási
tó
akban
norma
üzemanyag
megtett km. (liter/100 mennyiség
km)
(liter)

1

2

Számla szerinti

Túlfogyasztás

érték (Ft) egység
összege
mennyis
mennyisé
ár
(Ft)
ége
g (liter)
(Ft/lite
(liter)
r)
3=(1x2/100
4
5
6=(5:4 7=(4-3) 8=(7x6)
)
)
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2/d Melléklet Munkaruha juttatás szabályzata
Jogszabályi hivatkozás
A munkaruha szabályzat a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. § -a,
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3.§ (6) bekezdése,
valamint a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6.§ (11) bekezdése alapján készült.
15/1998. NM rendelet 3.§ (6) bekezdés:
A munkáltató a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-ának (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szerint - munkaruhát biztosít.
1/2000 SzCsM rendelet 6.§ (11) bekezdés:
A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell
biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg.
Jelen szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza az egyes juttatási alanyok körét, a jogosultság
körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételének módját.
1. A szabályzat hatálya
Munkaruha juttatásra a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központnál közalkalmazotti
jogviszonyban családsegítő és esetmenedzser munkakörben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak.
2. Általános rendelkezések
A beszerezhető munkaruha fajták/kihordási idejük
- 1 pár cipő/ 1 év
- 2 db nadrág vagy szoknya/ 1 év
- 2 db ing vagy blúz/ 1 év
- 1 db kabát /1 év
A munkaruha tisztán tartásáról a dolgozó köteles gondoskodni.
Új alkalmazottak jogosultsága a munkába állással kezdődik, de a vásárlásra a próbaidő elteltével (e
tekintetben egységesen 3 hónap) kerülhet sor.
Az évenkénti munkaruha juttatás munkaviszony keletkezése illetve megszűnése esetén, továbbá
részmunkaidős foglalkoztatásban időarányosan jár. A kihordási időre biztosított munkaruhát –
amennyiben a munkajogviszony a dolgozó kezdeményezésére vagy hibájából szűnik meg –
időarányosan meg kell váltani.
Fogalmi meghatározások:
a) munkaruha: munkavégzéshez biztosított ruházat, melyet a munkáltató a jogszabályi előírások
alapján biztosít
b) kihordási idő: a ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a
tevékenység figyelembevételével.
c) lejárati idő kezdete: az átvétel időpontja

3. Igénybevétel módja
A munkaruha nyilvántartással megbízott személy a munkaruhát az intézmény dolgozóinak részére a
kihordási idő figyelembevételével - „MUNKARUHA juttatási idő nyilvántartó lapja” formanyomtatvány felhasználásával adja át. A munkavállalók belső bizonylaton aláírásukkal igazolják
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a munkaruha átvételének tényét, mely belső bizonylat kötelező tartalmi elemei: az átvett munkaruha
pontos megnevezése, mennyisége, dátum, aláírás.
4. Beszerzésre vonatkozó rendelkezések
A dolgozók a jelen szabályzatban szereplő munkaruhákat, meghatározott összeg erejéig egyénileg
szerzik be.
Elszámolására az intézmény nevére kiállított számla alapján kerülhet sor.
A felhasználható keretösszegről az adott költségvetési év április 30-ig az intézmény vezetője dönt,
figyelembevéve az intézmény gazdasági helyzetének adott évi alakulását.
5. Egyéb rendelkezések
A munkaruha a kihordási idő után a kedvezményezett tulajdonába megy át térítésmentesen.
-

Ha a közalkalmazott jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor köteles a
munkaruhát a munkaruha nyilvántartásáért felelős személynek visszaadni.
Nyugdíjba vonuló közalkalmazott esetében a szervezet vezetője engedélyezheti, hogy az
esetleg fennmaradó munka-, formaruha a dolgozó tulajdonában maradjon.

A személyre szólóan kiadott ruházati cikk/ek tisztításáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról
a kedvezményezett saját költségén köteles gondoskodni.

III.

fejezet

Záró rendelkezés
Jelen juttatási rend kihirdetésével a korábbi szabályozások hatályon kívül kerülnek.
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2/e Melléklet Közalkalmazotti szabályzat
1. A közalkalmazotti szabályzat megkötésére jogosult felek, valamint a szabályozás célja
E közalkalmazotti szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 17. § (1) bekezdése alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ (a
továbbiakban: munkáltató) és a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak
közössége nevében eljáró és általuk közvetlenül választott közalkalmazotti képviselő alkotta meg. A
szabályzat célja, hogy biztosítsa a közalkalmazottak részvételi jogait, és átfogóan rendezze a
közalkalmazotti képviselő és a munkáltató kapcsolatrendszerébe tartozó legalapvetőbb kérdéseket.
2. A szabályzat hatálya









E szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba.
E szabályzatot a felek határozatlan időre kötik.
A szabályzat a Kjt. 2. § (4) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
szabálynak minősül, ebből következően személyi hatálya az intézmény valamennyi
közalkalmazottjára kiterjed.
A szabályzat személyi hatálya nem terjed ki a munkáltatónál nem közalkalmazotti, továbbá az
egyéb jogviszonyban (ideértve a polgári jogi jellegű megbízást is) foglalkoztatott
munkavállalókra.
A szabályzat nem tartalmaz jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket. Az ilyen tilalomba ütköző
rendelkezések semmisek.
A munkáltató jogutód nélküli megszűnésével a szabályzat hatályát veszti.
A közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésbe tartozó kérdéseket nem szabályozhat. [Kjt.
17. § (3)]
E szabályzat rendelkezéseit az intézmény vezetőjére is alkalmazni kell.

3. A szabályzat felmondása
A szabályzatot bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja.
A felmondási jogot a szabályzat megkötésétől számított hat hónapon belül egyik fél sem
gyakorolhatja.
4. A szabályzat közalkalmazottakkal történő megismertetése
A szabályzat, illetve a módosított szabályzat minden esetben közalkalmazotti értekezleten kerül
kihirdetésre és ezzel lép életbe. A munkáltató gondoskodik arról, hogy a szabályzat egy-egy másolati
példányát valamennyi közalkalmazott részére hozzáférhetővé tegye.
5. A szabályzat megkötésének, illetve módosításának eljárási rendje
A szabályzat tervezetét a közalkalmazotti képviselő készíti elő, s ezt követően a közalkalmazotti
közösség elé terjeszti.
Amennyiben a tervezetet a közalkalmazotti közösség elfogadja, azt a közalkalmazotti képviselő
javaslatként 10 napon belül átadja a munkáltatónak. A munkáltató írásban fejti ki álláspontját a
javaslattal kapcsolatban.
A szükséges egyeztetések után, a szabályzatot az intézmény első számú vezetője és a közalkalmazotti
képviselő írja alá.
A szabályzat módosítására úgy a munkáltató, mint a közalkalmazotti képviselő írásban tehet
javaslatot.
A szabályzat módosítására az alábbi esetekben kerülhet sor:
– a szabályzat bármely rendelkezése ellentétessé válik valamely jogszabállyal, illetve
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– a módosítást az aláíró felek bármelyike kezdeményezi.
A szabályzat tervezetéhez kapcsolódó vitapontok rendezésére egyeztető bizottságot kell létrehozni,
amely a kérdést soron kívül megvizsgálja és 8 napon belül javaslatot terjeszt elő az aláírásra jogosult
feleknek a megoldásra.
Az egyeztető bizottság összetétele az alábbi:
 Intézményvezető
 Közalkalmazotti képviselő
 1 fő felkért családsegítő
 1 fő felkért esetmenedzser
Az egyeztető bizottsági javaslat elfogadása, vagy elvetése és a megegyezést jelentő megoldás
kialakítása a munkáltató és közalkalmazotti képviselő együttes feladata. Ennek érdekében
megbeszélést kell összehívni a javaslat benyújtásától számított 10 napon belül.
6. A közalkalmazotti képviselő és a munkáltató közötti kapcsolatrendszer általános kérdései
A közalkalmazotti képviselőt az alábbi jogosultságok illetik meg:
– véleményezési jog,
– javaslattételi jog, valamint
– egyéb további részvételi jogok.
7. A közalkalmazotti képviselő véleményezési jogosultsága
A közalkalmazotti képviselővel a munkáltató döntése előtt véleményezteti:
 a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét;
 a munkáltató belső szabályzatának tervezetét;
 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét;
 a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak
rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket;
 a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint;
 a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet;
8. A közalkalmazotti képviselőt megillető további egyéb részvételi jogosultságok
Az egyéb részvételi jogosultságokat a helyi sajátosságoknak megfelelően a jogszabályokkal
összhangban célszerű rendezni, illetőleg megállapítani.

9. A közalkalmazotti képviselő tevékenységének támogatása
A munkáltató a közalkalmazotti képviselővel széles körűen együttműködik, és támogatja annak a
közalkalmazottak részvételi jogaihoz kapcsolódó tevékenységét.
A munkáltató elősegíti és biztosítja a közalkalmazotti képviselő működésének feltételeit.
A közalkalmazotti képviselő működésének technikai és tárgyi feltételei
A közalkalmazotti képviselő működésének technikai és tárgyi feltételeit a munkáltató biztosítja. A
közalkalmazotti képviselő rendelkezésére bocsátja, illetve biztosítja a következőket:
 a közalkalmazotti értekezletek, összejövetelek megtartásához szükséges infrastrukturális
egységeket, a rendezvények időtartamára,
 fenti helyiségek használatához kapcsolódó infrastrukturális szolgáltatásokat (fűtés, világítás,
takarítás stb.)
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a közalkalmazotti képviselő munkavégzéséhez szükséges állandó munkaeszközöket (íróasztal,
szék, számítógép, telefon, fény-másoló stb.),
a közalkalmazotti képviselő dokumentumainak elhelyezésére szolgáló – adatvédelmi
szempontból biztonságos – tároló eszközöket (szekrény, polc, elektronikus archiválási
lehetőség stb.),
a munkavégzéshez szükséges irodaszereket, valamint
a közalkalmazottakkal, valamint a munkáltató képviselőivel történő állandó kommunikáció és
kapcsolattartás céljából igénybe vehető eszközöket (hirdetőtábla, elektronikus levelezés stb.).

A közalkalmazotti képviselő működésének pénzügyi feltételei
A vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett, az intézmény mérete, a közalkalmazotti létszám,
a szakmai és gazdasági tevékenység jellege, valamint a gazdálkodás mechanizmusa nem indokolja,
hogy a közalkalmazotti képviselő önálló pénzügyi forrásokkal és a felhasználásukhoz kapcsolódó
önálló költségvetéssel rendelkezzen.
Azokat a pénzeszközöket, amelyek felhasználása esetileg szükségessé válhat, a munkáltató
lehetőségeihez mérten biztosítja.
Gyomaendrőd, 2017. március 7.

……………………………………
Katona Vince
közalkalmazotti képviselő

………………………………………..
Pál Jánosné
intézményvezető
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2/f Melléklet Panaszkezelési szabályzat

Ezen panaszkezelési szabályzat célja az Intézmény működési körében felmerülő problémák és viták a
megfelelő szintű megoldásának szabályozása.
1. A panaszos a problémáját az érintett szakembernek akár szóban, akár írásban előadhatja. Az
érintett szakember a panasz jogosságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap
végéig kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost tájékoztatja.
2. Amennyiben az érintett szakember a problémát megoldani nem tudta, vagy a panaszos a
kivizsgálás eredményével nem ért egyet, úgy az intézmény vezetőjéhez fordulhat. Ezen
túlmenően közvetlenül fordulhat az intézményvezetőhöz abban az esetben is, ha a panasszal
érintett szakember személye nem állapítható meg. Az intézmény vezetője a panaszt három
munkanapon belül kivizsgálja, ennek során egyeztet az érintett szakemberekkel, valamint a
panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága indokolja, az intézményvezető a kivizsgálás
időtartamát egy hónapban határozhatja meg, azonban erről a panaszost tájékoztatni kell.
3. Az ellátott panaszát benyújthatja országos jogvédő képviselőkhöz közvetlenül.
Az országos ellátottjogi, gyermekjogi képviselők elérhetőségei az intézmény váróhelyiségében
jól látható helyre kihelyezésre kerültek.
4. Ha a probléma ebben a szakaszban sem nyer megoldást, avagy a panasz közvetlenül az
intézményvezető ellen irányul, úgy a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben
az esetben az intézményvezető köteles a panaszos rendelkezésére bocsátani a panasszal
kapcsolatos, annak elbíráláshoz szükséges adatokat.
5. Jelen panaszkezelési szabályzat hatályba lépésével a korábbi panaszkezelési szabályzatok
hatályukat vesztik.
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2/g Melléklet HÁZIREND
1. Az intézmény neve:
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
2. Az intézmény elérhetősége:
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Tel/fax: 66/282-560
E-mail:csaladsegito.gye@gmail.com;
gyermekjolet.gye@gmail.com
3. A z intézmény fenntartója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
4. A házirend hatálya:
Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységekre
5. Az intézmény működési elvei:
Az intézmény a hozzá önként, jelzőrendszeren vagy hatósági megkeresés útján forduló ellátottakkal a
probléma, és az azt fogadó segítő szakmai kongruenciája alapján foglalkozik. A családgondozás,
tanácsadás, illetve a nevelés-gondozás egységes szakmai alapelvekkel történik.
A szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait, véleményét, a gondozáshoz kapcsolódó információkat
a Központ bizalmasan kezeli, mások számára nem adja ki, azokkal vissza nem él. Az intézmény
minden ellátott ügyével nemre, felekezetre, családi állapotra, korra tekintet nélkül köteles foglalkozni,
illetve a hatáskörébe nem tartozó, vagy azt meghaladó ügyekben a szükséges felvilágosítást megadja.
A szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
6. Ügyfélfogadás
Nap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Ügyfélfogadási idő
8.00-12:00 12.30-16.00
8.00-12:00
12.30-16:00
8.00-12:00
12:30-16:00

7. Területhasználat: Az ügyfelek a váróhelyiségben, illetve az ügyfelet fogadó munkatárs
jelenlétében az interjúszobában tartózkodhatnak. Az intézmény egyéb helyiségeiben csak a szolgálat
munkatársai és a velük együttműködő szakemberek tartózkodhatnak.
8. A gyermekjogi és az ellátottjogi képviselő elérhetőségei a váróhelyiségben ki vannak függesztve.
9. Amennyiben az ügyfél az ellátással kapcsolatban panaszt szeretne tenni, azt megteheti:
 az ügyeletes munkatársnál
 ellátottjogi/gyermekjogi képviselőnél
 az intézmény vezetőjénél
 a fenntartónál
10. Az ügyfelek kötelesek ügyelni az intézmény tisztaságának, berendezési tárgyainak épségének
megtartására. Amennyiben kárt okoznak az intézményben, azt kötelesek megtéríteni.
11. Az épületben tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt hely az intézmény kapujától számított 5
méteren túli közterület.
12. Jelen házirend hatályba lépésével a korábbi házirendek hatályukat vesztik.
2/h Melléklet Dohányzási szabályzat
A SZABÁLYZAT TARTALMA
A szabályzat tartalmazza:
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-

a szabályzat célját,
a szabályzat hatályát,
értelmező rendelkezéseket,
a dohányzási tilalmakat,
a nemdohányzók védelmében ellátandó feladatokat,
a szabályzat tartalmának megismerését.

I. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy
- biztosítsa az intézményi ellátásban részesülő gyermekek - mint a dohányzás káros hatásának
fizikálisan és mentálisan egyaránt fokozottan kitett csoport - dohányzással összefüggő
egészségvédelmét,
- a helyi sajátosságokat figyelembe véve biztosítsa a nemdohányzók védelmét.
II. A szabályzat hatálya
A szabályzat területi hatálya kiterjed a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ által használt
épületre, annak udvarára, fő-, és egyéb bejárataira, beleértve a kapuk ötméteres körzetét is.
A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény dolgozóira, és az intézmény területén tartózkodó
egyéb személyekre.
III. Értelmező rendelkezések
A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:
1. Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése.
2. Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, vízipipa és más fogyasztási dohány, vagy
egyéb külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék.
3. A társulási intézmény rendezvénye: a társulási intézmény által hivatalosan szervezett
rendezvények,
ünnepségek,
függetlenül
azok
zárt,
vagy
nyilvános jellegétől, valamint helyszínétől.
4. Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt
létesítmény,
eszköz,
amelynek
a
külső
környezetből
történő
folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki
berendezések útján biztosított.
IV. Dohányzási tilalmak
1. A dohányzóhely kijelölésének tilalma
Figyelemmel az 1999. évi XLII. törvény 2. § (2) b) pontjaira, valamint a (4) bekezdésére, az
intézményben sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely.
2. A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása
A dohányzásra vonatkozó korlátozások betartása: minden, az intézmény feladatkörében eljáró dolgozó
(továbbiakban: rendelkezésre jogosult) feladata.
A rendelkezésre jogosult személy köteles a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt felhívni a
jogsértés haladéktalan befejezésére.
V. A nemdohányzók védelmében ellátandó feladatok
A nemdohányzók védelmében feladatot lát el az intézmény vezetője, és az intézmény valamennyi
dolgozója.
1. Az intézmény vezetőjének kötelessége, hogy
- ellenőrizze a nemdohányzók védelmével kapcsolatos központi és helyi előírások betartását,
- ismertesse a dolgozókkal a szabályzat tartalmát.
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2. A rendelkezésre jogosult személyek feladata, hogy
- gondoskodjanak a nemdohányzók védelmének folyamatos biztosításáról, ezért a dohányzási
korlátozást megszegők ellen – a szabályzatban meghatározottak szerint – fellépjenek,
- jelezzék, amennyiben a nemdohányzók védelmének sérelmét észlelik.
VI. A szabályzat tartalmának megismertetése
1. A szabályzatot az intézmény valamennyi dolgozójának meg kell ismernie, ennek tényét aláírásukkal
kötelesek elismerni.
A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén az alkalmazottal szemben fegyelmi
eljárás folytatható.
2. A
látogatókat
–megfelelő
piktogramokkaltájékoztatni
kell
az
intézményre
vonatkozó dohányzási tilalmakról.
VII. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat hatályba lépésével a korábbi szabályzatok hatályukat vesztik.
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1. 2016. évi általános helyzetkép

Az alábbiakban azon események, illetve változások kerülnek ismertetésre, amelyek alapvetően
meghatározták az Intézmény 2016. évi gazdálkodását, működését és szakmai munkáját,
valamint kihatással voltak a város és az ellátási terület egészségügyi szolgáltatásaira.
Az év elején jelentős változások történtek az Intézmény életében. Február 29-i hatállyal távozott
dr. Torma Éva igazgató főorvos. Februárban - Dr. Torma Éva távollétében - az
intézményvezetői feladatokat dr. Bakócz József látta el, aki ezen időszakban már felmondás
alatt állt. 2016. március. 1-től dr. Lemák György vette át a Városi Egészségügyi Intézmény
vezetését. Ezzel párhuzamosan dr. Bónis Béla bőrgyógyász szakorvos is bejelentette távozási
szándékát. A változások nemcsak a menedzsment átszervezését igényelték, hanem a szakorvos
nélkül maradt neurológia és radiológia szakrendelések mielőbbi újraindítását is. A
bőrgyógyászaton érdemi fennakadás nem volt, hiszen dr. Tóth Mariann személyében új
bőrgyógyász szakorvos érkezett, biztosítva a szakellátás folyamatosságát. A neurológián és a
radiológián, a 2016 márciusában fellépő szakorvoshiány jelentősen visszavetette a betegellátás
hozzáférhetőségét. A betegek ellátása - a TEK és a Szarvasi Szakorvosi Kft-vel kötött
megállapodás alapján - a Szarvasi Szakrendelőben történt, a radiológia esetében külön díjazás
ellenében. A neurológia esetében - az országosan is érzékelhető szakorvoshiány ellenére –
viszonylag gyorsan sikerült megoldást találni. Dr. Kiss Éva neurológus szakorvos 2016. május
1-től kezdte meg szakrendelését. A radiológiai szakellátást 2016 júliusában sikerült elindítani.
Dr. Fülöp Ferenc radiológus szakorvos érkezésével, egy csekély óraszámban ugyan, de
megkezdődött az ellátás. 2016. szeptemberében dr. Kiss Egon radiológus szakorvos
szerződtetésével pedig számottevően növekedett az ellátási órák száma, mely jelentősen
csökkentette az előjegyzési időt.
Az intézmény égisze alá tartozik - a járóbeteg szakellátás mellett - a védőnői ellátás, valamint
az iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás. Az egészségügyi alapellátás területén jelentkező
szakorvoshiány miatt a korábbi években megüresedett két háziorvosi körzetet továbbra is a
Városi Egészségügyi Intézmény működteti, az ellátás helyettesítéssel biztosított. Gyomaendrőd
Város Képviselő-testülete 2016. augusztus 1-től az Intézményhez rendelte az időközben
megüresedett 3. és 4. számú fogorvosi körzetek működtetését is. A két praxist dr. Török Anna
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és dr. Kerekes Attila fogszakorvosok látták el, szintén helyettesítéssel, az Önkormányzat által
bérelt Kossuth. u. 30. sz. alatti fogorvosi rendelőben.
2016. júliusában dr. Varga Edit kezdeményezte az általa ellátott 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet
feladat-ellátási szerződésének megszüntetését. A működtetést december 31-ig dr. Varga Edit
biztosította helyettesítéssel. 2016. novemberében és decemberében a helyettesítő – a
praxisjogot 2017. január 01-től átvevő - dr. Magyar Hajnalka volt.
A Városi Egészségügyi Intézmény védőnői hálózatánál is jelentős személyi változások történtek
az elmúlt évben. Pappné Szarka Emília védőnő 2016. július 31. napján nyugdíjba vonult,
ugyanakkor két fiatal kolléganő tért vissza GYED-ről. Így a 7 védőnői körzetet öt kolléganő
látta el az elmúlt időszakban.
Az Önkormányzat, illetve a Városi Egészségügyi Intézmény a laboratóriumi szolgáltatások
hozzáférhetőségének javítása érdekében „piaci alapú” megállapodást kötött (2016. februártól)
a Szarvasi Szakorvosi Kft. laboratóriumát működtető szolgáltatóval, mely nem elhanyagolható
tételt jelentett az Önkormányzat, illetve az Intézmény költségvetésében.
2016 szeptemberétől Dévaványán belgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészeti szakellátás
indult, mely a két város egy korábbi - a hozzáférhetőség javítását célzó - megállapodásának
eredménye. A Sport u. 5. szám alatti rendelő a Városi Egészségügyi Intézmény telephelyeként
működik.
Az egészségüggyel kapcsolatos kormányzati döntések eredményeként 2016 augusztusában, az
ágazatban részleges (szakdolgozók, orvosok) bérfejlesztés történt, ezzel párhuzamosan a
finanszírozás is változott. A járóbeteg szakellátás ft/pont értékét 1,5-ről 1,8-ra emelték,
ugyanakkor az intézményi TVK-t 10%-kal csökkentették. Az alapellátás finanszírozásában is
történtek változások, a védőnői szolgáltatás esetén 500 ft-ra emelték a teljesítménydíjazás felső
határát és egy új, „kötelező” elemet is beépítettek a védőnők díjazásába. Ezek az intézkedések
természetesen hatással voltak és lesznek a gazdálkodásra. Az alapellátás többi területét érintő
változások (háziorvosok rezsitámogatása, fogorvosok alapdíjának változása) közvetlenül nem
befolyásolták az intézmény költségvetését, hiszen ezek csak „átfutó” tételként jelentek meg
abban.
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2. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása
a 2016.01.01. - 12.31-ig terjedő időszakban:
adatok: eFt.
Kiadási kategória

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

71.151

72.269

64.012

Munkaadót terhelő járulékok

19.330

19.633

17.880

Dologi kiadások

76.669

113.128

97.529

0

5.615

757

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

157.383

173.065

173.065

7.767

8.616

8.616

0

20.415

20.415

2.000

8.549

7.058

Intézményi beruházási kiadások
Bevételi kategória
OEP-től átvett
pénzeszköz

működési

célú

Intézményi saját bevételek
Előző évi maradvány igénybevétele
Önkormányzati
támogatás

működési

célú

2.1. KIADÁSOK
2.1.1. Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok
A 2016. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 27 fő volt.
Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt,
figyelembe véve az év elején esedékes soros lépéseket.
Egy dolgozónk részére fizettünk ki – 40 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján – jubileumi
jutalmat. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése megfelel a
módosított előirányzatnak.
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2.1.2. Dologi kiadások
A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására.
•

Készletbeszerzésekre

(gyógyszer,

irodaszer,

festékpatron,

szakmai

anyag,

számítástechnikai alkatrész): 4.585 eFt-ot költöttünk.
•

Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti díjak,

gázenergia, villamosenergia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási költségek, egyéb
üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak); a szolgáltatások
költségkategórián belül, mintegy 83 % a vásárolt közszolgáltatások értéke (69.963 eFt.), amely
a vállalkozó orvosokkal és háziorvosokkal, valamint a fogorvosokkal fennálló szerződések
teljesítését biztosítja. Szolgáltatásokra 84.711 eFt-ot fizettünk ki.
Az alábbi diagram az intézmény kiadási kategóriáit mutatja be:

adatok: eFt.
Beruházási kiadás;
757;
0,4%
Személyi juttatás;
64012; 35,6%
Dologi kiadás;
97529; 54,1%

Munkaadót terhelő
járulék; 17880; 9,9%

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék
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Dologi kiadás

Beruházási kiadás

2.2. BEVÉTELEK

2.2.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszközök
Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. (III 3.) Kormányrendelet finanszírozási szabályai
szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit.
A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2016. évre realizálódott bevételeinket:

adatok: eFt-ban
Megnevezés

2015.12.31-ig
realizálódott
bevétel
(OEP
visszaigazolás
alapján)

2016.12.31-ig
realizálódott
bevétel
(OEP
visszaigazolás
alapján)

Változás ( % )
2015. = 100 %

Háziorvosi szolgálat

19.538

22.628

116

Iskola egészségügyi
ellátás
Védőnői szolgálat

1.186

1.136

96

23.646

25.215

107

Járóbeteg szakellátás

122.311

120.046

98

Fogorvosi alapellátás

1.994

4.040

207

168.675

173.065

103

Összesen

A bevételek 2015. évhez viszonyított változásai az alábbiakban foglalhatók össze:


A háziorvosi és védőnői szolgálatok esetén a bevétel növekedése a finanszírozás évközi
emelkedésének (rezsitámogatás, egy pontra megállapított díj) köszönhető.



Az iskola egészségügyi ellátás bevételcsökkenése a tendenciózus létszámcsökkenésnek
tudható be.



A fogorvosi alapellátás jelentős bevétel-növekedése részben a feladatellátásban
résztvevők számával (ellátandó praxisok számával), részben a finanszírozás
emelkedésével (alapdíjas finanszírozás) magyarázható.
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A járóbeteg szakellátás esetén a csökkenés csak látszólagos, hiszen 2015. év végén az
Intézmény több mint 5,5 M forint finanszírozási előleget hívott le, ami a 2016. év OEP
bevételét csökkentette

A 2015. és 2016. évi OEP teljesítménydíjak összehasonlítása

adatok: forintban
Hónap

2015. év

2016. év

Január

10 020 286

9 794 953

Február

8 697 461

8 697 461

Március

8 697 461

8 556 912

Április

8 697 461

8 624 222

Május

8 425 325

8 697 461

Június

8 697 461

8 697 461

Július

8 435 805

7 438 236

Augusztus

7 327 422

10 188 010

Szeptember

9 701 128

9 708 983

Október

8 697 461

9 669 541

November

8 697461

9 708983

December

7 016264

7 210717

103 110 996

106 992 940

Összes

A szakorvosok 2016. év febr.-márc. távozásával (röntgen, neurológia) számottevő kapacitás
kihasználatlanság lépett fel (összességében 21%-os). Ugyanakkor a teljesítményveszteség nem
volt ilyen kifejezett, sőt a 2016. évi teljesítmény (teljesítménydíjak tekintetében) meghaladta az
előző évi eredményeket. Mindez részben a beavatkozások számának növekedésével, részben az
augusztusi finanszírozás emelkedéssel ((10% TVK csökkenés, 20% ft/pont érték emelkedés)
magyarázható.
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A következő táblázatban feltüntetett adatok szerint 11.147.178 pontértékkel léptük túl a
„finanszírozási évre” vonatkozó TVK keretünket.

Teljesítés időszaka Előirt TVK (pont) Teljesített TVK (pont)

Eltérés
Pont

%

2015.11.

5522197

7045945

1523748

27,6

2015.12.

5522197

4684257

-837940

-15,2

2016.01.

5522197

6987061

1464864

26,5

2016.02.

5522197

6990265

1468068

26,6

2016.03.

5522197

6201090

678893

12,3

2016.04.

5522197

6415307

893110

16,2

2016.05.

5522197

6680075

1157878

20,9

2016.06.

5522197

6968922

1446725

26,2

2016.07.

5522197

4987627

-534570

-9,7

2016.08.

5137028

5694674

557646

10,8

2016.09.

5137028

7298061

2161033

42,1

2016.10.

5137028

6304751

1167723

22,7

Összesen

65110857

76258035

11147178

17,1

A vizsgált időszakban („finanszírozási év”) az intézmény összességében TVK-t meghaladó
teljesítmény ért el.
Két kivételtől eltekintve (2015. december és 2016. július) valamennyi hónapban túlteljesítettük
a TVK keretünket. Decemberben az intézet két hétig, júliusban egy hétig zárva volt az egységes
szabadságolás miatt.
A TVK-hoz viszonyított teljesítményeket szemléltetik az alábbi grafikonok, melyeken a
szezonalítás (főként a nyári, kisebb mértékben az őszi hónapokban), illetve szabadságolás
miatti

teljesítménycsökkenés

mellett

megfigyelhető

szakemberhiány hatása is.
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a

2016

márciusában

fellépő

A teljesítmények alakulása 2016
("finanszírozási év")
7500000
7000000
6500000
6000000
5500000
5000000

Teljesített pont

4500000

TVK

4000000
3500000

2016. évi teljesítmény
(naptári év)
8000000
7500000
7000000
6500000
6000000
5500000

Teljesített pont

5000000

TVK

4500000
4000000
3500000
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2.2.2. Intézményi saját bevételek


Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke (orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által
kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás) bevételi soron 1.068 eFt.
teljesítés jelentkezett.



Bérleti díj bevételeink forrása: (610 eFt. )
a Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések
alapján, a Kígyós-Vitál Kft. foglalkozás-egészségügyi ellátás; a Príma-Protetika Kft.
méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.



Államháztartáson

belülre/kívülre

továbbszámlázott

szolgáltatás

értékeként

(2.973eFt.) szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben
működő fogorvosoknak és háziorvosoknak (Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám)

2.2.3. Önkormányzati működési támogatás
A 2016. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata 2.000.000 Ft.
Az előirányzat tervek részletesen:
1 fő védőnő 40 éves jubileumi jutalma:

1.500.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:

500.000 Ft.

Összesen:

2.000.000 Ft.

A 2016. évben lehívott önkormányzati támogatásunk 7.058.056 Ft. volt, amely az alábbi
tételekből tevődik össze:
Kompenzáció (törvényi előírás a bérek kiegészítésére):
Tulajdonosi karbantartási munkálatok költségei:

1.235.975 Ft.
42.043 Ft.

1 fő védőnő jubileumi jutalma (bér+járulék):

1.379.220 Ft.

Labor szakellátás kiegészítő támogatása:

3.022.818 Ft.

Fogorvosi ellátás kiegészítő támogatása:

1.378.000 Ft.

Összesen:

7.058.056 Ft.
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adatok: eFt.

3. Szolgáltatás, gazdálkodás
3.1. A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat, szervezeti és
működési szabályzat változásai, módosításai

A Városi Egészségügyi Intézmény alapítói okirata a 2016-os évben három alkalommal került
módosításra (86/2016. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat,207/2016. (IV. 28.) Képviselőtestületi határozat, 378/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat) részben jogszabályi
változások, részben az alaptevékenység-változások, illetve telephelyváltozások miatt.
Az intézet életében bekövetkezett szervezeti változások, amelyekhez képviselő-testületi határozat
kapcsolódik:
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3/2016. (I. 4.) Képviselő-testületi határozat
Dr. Torma Éva intézményvezetői megbízásának megszüntetése
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2016. (I. 4.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Torma Éva, a Városi
Egészségügyi Intézmény határozott időre (2013.02.15. – 2018.02.15.) szóló intézményvezetői
megbízását, valamint határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát végleges
áthelyezéssel 2016. február 29. napjával megszünteti.
75/2016. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat
Dr. Lemák György kinevezése a Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetői (magasabb
vezető) feladatainak ellátásával
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
75/2016.(II. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Lemák György, 1188
Budapest, Benjamin u. 14/b.szám alatti lakost kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba, 4 hónap próbaidővel, valamint megbízza a Városi Egészségügyi Intézmény
intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával, határozott időre 1 évre, 2016.
március 1. napjától, 2017. február 28. napjáig.
229/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.-ét felhívása a 3. és 4. fogorvosi körzetben a folyamatos fogorvosi
ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
229/2016. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 18. napján a 3.
fogorvosi körzet működtetésére valamint a 2012. december 28. napján a 4. fogorvosi körzetre
kötött feladat-ellátási szerződés 5. pontjában foglaltak alapján felhívja a Dr. Békés
Fogszakorvosi Bt.-ét, hogy 30 napon belül biztosítsa a 3. és 4. fogorvosi körzetben a folyamatos
fogorvosi ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
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230/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Tárgyalások lefolytatása a 3- és 4. fogorvosi körzet folyamatos működtetése érdekében
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
230/2016. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert, hogy a 3- és 4. fogorvosi körzet folyamatos működtetése, a zökkenőmentes
feladat-ellátás biztosítása érdekében szükséges tárgyalásokat folytassa le, a szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg.
231/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
dr. Nyitrai Adrienn fogorvos bejelentése a 3. fogorvosi körzet praxisjogával kapcsolatban
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
231/2016. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Nyitrai Adrienn
fogorvos bejelentését a 3. fogorvosi körzet praxisjogával kapcsolatban, ezzel egyidejűleg
felhatalmazza Toldi Balázs

polgármestert a praxisjog visszavételével

kapcsolatos

megállapodás megkötésére.
253/2016. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
Dévaványán biztosított szakrendelések
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
253/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Dévaványa Város
Önkormányzat kérésének, ezzel egyidejűleg a 384/2015. (VII. 08.) Gye. Kt. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az általa fenntartott
Városi Egészségügyi Intézmény Dévaványán telephelyet létesítsen három szakrendelés szemészeti, bőrgyógyászati és belgyógyászati – ellátására.
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302/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Gyomaendrőd 3. és 4. számú fogorvosi körzet folyamatos működtetése érdekében
megtett intézkedésekről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd 3. és 4.
számú fogorvosi körzet folyamatos működtetése érdekében megtett intézkedésekről szóló
beszámolót.
303/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Bérleti szerződés a Pikko Kft-vel a Kossuth u. 30. sz. alatti fogorvosi rendelő bérletére
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
303/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

jóváhagyja

a

Városi

Egészségügyi Intézmény által, az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatt található
fogorvosi rendelő bérletére kötött bérleti szerződést.

304/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Többlet forrás biztosítása a 3. és 4. fogorvosi körzet zökkenőmentes feladatellátásának
biztosítása céljából
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
304/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti jogviszony időtartamára
350.000,- Ft/hó többletforrást biztosít a Városi Egészségügyi Intézmény számára a 3. és 4.
számú

fogorvosi

körzet

zökkenőmentes

feladatellátásának

biztosítása

céljából,

az

Önkormányzat 2016. évi költségvetésben, a Városi Egészségügyi Intézmény számára
laboratóriumi feladatok ellátására elkülönített összeg maradványa terhére.
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306/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy a laboratórium folyamatos működtetésének biztosítása céljából kössön
szerződést 2017. december 31. napjáig az általa javasolt Szolgáltatóval.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy a laboratórium működtetéséhez szükséges kiegészítést 2016. december 31.
napjáig a rendelkezésére álló 2015. évi szabad maradványa terhére biztosítsa.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat ellátásához 2017. évben
szükséges kiegészítés költségviselőjéről a 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor dönt
annak függvényében, hogy hogyan alakul a Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évi
maradványa.

3.2. Az intézetre vonatkozó jogszabályi változások


7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet
Hatályos: 2016. április 1.-től.

A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelés finanszírozási összege emelkedett.



205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Hatályos: augusztus 1.-től.

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) a
következő
16

76/J. §-sal egészül ki: „76/J. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet és 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 módosításáról szóló 205/2016. (VII.
21.) Korm. rendelettel megállapított 5., 8., 28. és 28/A. számú mellékletben foglaltakat a
2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni. A 2016. augusztus havi
teljesítmények elszámolása során a tárgyhónapot megelőző hónapig keletkezett TVK
maradványt a 28. § (1) bekezdése szerinti elszámolás során 8,33%-kal csökkentett értéken
kell figyelembe venni.
(2) A 34. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók 2016. október 1-jétől 2016.
december 31- ig havonta az ott meghatározott fix összegű díjazásra jogosultak, amelynek
fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti „Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete”
előirányzat szolgál.”
Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság által a Magyar Kórházszövetség, az Egyetemi
Klinikák Szövetsége, a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség, és az Egészségügyi
Gazdasági Vezetők képviselőivel folytatott szakmai egyeztetések alapján 2016. augusztus 1-jei
hatálybalépéssel megjelent a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet.
A rendelet módosítja
 az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet,
 az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletet,


Az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter együttes közleménye
a fekvő- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékéről
Hatályos: 2017. 08. 03.-tól

b) járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,80 forint
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Az E. Alap tarthatóságának érdekében szükségessé vált az össz TVK mennyiség csökkentése is,
amely azonban nem éri el az alapdíj emelés mértékét (fekvőbeteg-szakellátásban ~ 5%, a
járóbeteg-szakellátásban ~10 %-os, míg az alapdíj emelés 20%- os).
Az újonnan kihirdetett TVK mértékek (43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 28/A. számú melléklete)
éves TVK mértékek, ennek 1/12-e jut a 2016. finanszírozási év hátralevő negyedévére (3x1/12)
azzal, hogy az eddig halmozott maradvány mértékét a jogszabálynak megfelelő módon 8,33%kal csökkentett módon kell figyelembe venni. A havi TVK keretetek kiközlésére a szokásos
módon 2016. augusztus 5. napjáig sor kerül.



224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: augusztus 2.-tól.

A területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók havonta
260 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként.
Emelkedés 130 000 ft-ról.

Az egy pontra megállapított díj összege a védőnői ellátásra rendelkezésre álló előirányzatnak
az ellátandók összesített pontszámával történő osztásával havonta kerül kiszámításra azzal,
hogy az előirányzatból előzőleg le kell vonni a (11) bekezdés szerinti díjazáshoz szükséges
összeget. Az egy pontra megállapított díj összege legfeljebb 500 Ft lehet.
Emelkedés 400 ft-ról.

A fogászati alapellátásban a fogorvosi szolgálat a területi kötelezettség szerint a szolgálathoz
tartozó - és a szerződésben megállapított - lakosok számától függően a korcsoportonkénti
szorzóval korrigált pontszám alapján havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés
alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 53,2 Ft/hó.
Emelkedés 44,2 ft-ról.
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238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendeletaz egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak
bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól
Hatályos: augusztus 17.-től.

Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelettel
megállapított 2/A. § szerinti bérkiegészítést első alkalommal 2016. szeptember hónapra
tekintettel, 2016. október hónapban kell kifizetni.”


258/2016.

(VIII.

31.)

Korm.

rendelet

az

egészségügyi

szolgáltatások

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1
Hatályos: 2016.09.01 –től
1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 76/L. §-sal egészül ki:
„76/L. § (1) A védőnői szolgáltató a 2016. szeptember hónapra és a 2016. július hónapra járó
finanszírozási díjak különbözetének összegét – ide nem értve a 2016. január 1-je és 2016.
augusztus 31-e közötti időszakra az OEP által visszamenőleg, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőzően utalványozott összeget köteles a szolgáltatónál védőnői szolgálatot
ellátó védőnők havi díjazásának – a 2016. július havi díjazásuk arányában történő –
megemelésére fordítani, első alkalommal a 2016. szeptember hónapra járó díjazással
egyidejűleg. (2) A védőnői szolgáltató a 2016. január 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti
időszakra az OEP által visszamenőleg, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
utalványozott összeget köteles – a 2016. július havi díjazásuk arányában – a szolgáltatónál
védőnői szolgálatot ellátó védőnők egyszeri kiegészítő díjazására fordítani, amit legkésőbb a
2016. szeptember hónapra járó díjazással egyidejűleg kell kifizetni a védőnők részére.”
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461/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletaz egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illetmény-vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.
5.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: december 24.-től.

Ebben a rendeletmódosításban építették be a béremelés összegét a garantált illetménybe.



464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: december 24.-től.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
4. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/1999. Korm.
rendelet] 26. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: „(6) A 14. életévét be nem töltött
gyermek részére nyújtott, az 5. számú melléklet Összevont szakellátás jogcím járóbetegszakellátás és aktív fekvőbeteg-szakellátás előirányzatból finanszírozott ellátások elszámolása
1,1-es szorzó alkalmazásával történik.
7. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 31/A. §-sal egészül ki: „31/A. § (1) A járóbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók a 2016. november 1-jén lekötött kapacitásuk
alapján a 6/C. számú melléklet szerinti fix díjban részesülnek.
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3.3.

Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és

gondozás, védőnői szolgálat, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése körében kiemelve az adott évben bekövetkezett változásokat
és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
3.3.1. Egészségügyi szakellátás és gondozás
A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be:

Szakma megnevezése

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Bőr-és nemibeteg-ellátás

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Fizioterápia-gyógytorna

Gyomaendrőd

Hunya

Fül - orr-gégegyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

-

Laboratóriumi

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

-

Neurológia

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Sebészet

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Szemészet

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

-

Nőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Nőgyógyászati ultrahang- Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Csárdaszállás -

diagnosztika

diagnosztika
Ortopédia

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

-

Pszichiátria

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Reumatológia

Gyomaendrőd

Hunya

Tüdőgondozás

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Ultrahang-diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Urológia

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás
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Csárdaszállás -

Feladatok


Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola- és
ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis
működtetése (az egészségügyi alapellátás területén jelentkező szakorvoshiány
miatt az elmúlt időszakban két háziorvosi és két fogorvosi körzet is
megüresedett. Ezeket az intézmény működteti és az ellátás helyettesítéssel
biztosított)



Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén:
egészségügyi szakellátás és gondozás



Gyomaendrőd és Hunya területén az egészségügyi szakellátás és gondozás
keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg
ellátás,

fizioterápia,

diagnosztika,

gyógytorna,

neurológia,

fül-orr-gégegyógyászat,

röntgendiagnosztika,

laboratóriumi

sebészet,

szemészet,

nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria,
reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahang diagnosztika, urológia.


Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészetnőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, neurológia, urológia, reumatológia,
pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahangdiagnosztika, fizioterápia-gyógytorna



Dévaványa közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészetnőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, neurológia, urológia, pszichiátria,
tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahang-diagnosztika,
ortopédia, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, laboratóriumi diagnosztika.
(2016 szeptemberétől Dévaványa telephelyen belgyógyászati, bőrgyógyászati és
szemészeti szakellátás indult, mely egy korábbi - a hozzáférhetőség javítását
célzó - megállapodás eredménye.)
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Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
Gyomaendrőd város lakosságszáma:

13.807

Dévaványa:

7.815

Hunya:

646

Csárdaszállás:

443

Összesen:

fő

22.711

ellátásáért

felel

szakrendelő.
( Forrás: Önkormányzatok 2016.01.01-i adatai)
A Városi Egészségügyi Intézmény engedélyezett óraszámai:

Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák
Szakma megnevezése

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

Általános laboratóriumi diagnosztika 5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika 2

0

Fizioterápia

30

0
23

a

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

A meglévő kapacitás optimális kihasználtsága kulcsfontosságú a magas színvonalú és hatékony
működtetés szempontjából. A 2016 márciusában fellépő szakorvoshiány jelentősen visszavetette
a betegellátás hozzáférhetőségét. 2016 végére gyakorlatilag minden szakterületre sikerült
szakorvost szerződtetni, ezzel jelentősen csökkent a kieső rendelési idő és az előjegyzési időszak
(„várólista”). Ezzel párhuzamosan a kapacitáskihasználtság is javult. Az aktuálisan
kihasználatlan kapacitások átcsoportosítással, illetve további szakorvosok bevonásával
leköthetők, ami tovább növelheti a hatékonyságot és hatásosságot, azaz a betegelégedettséget.

A szakrendeléseket ellátó szakorvosok és szakasszisztensek bemutatása:

Szakrendelés

Név

Foglalkoztatási
jogviszony és az
engedélyezett
óraszám
Közalkalmazott,
heti 38 óra

Belgyógyászat

Dr. Szabó Dániel

Sebészet

Dr. Bahl Attila

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 25 óra

Nőgyógyászat,
nőgyógyászati UH.

Dr. Tóth Attila
(2016. 12. 22-ig)

Közalkalmazott,
heti 36 óra

Fül-orrgégegyógyászat

Dr. Halmai Zoltán

Közreműködői
szerződéssel,
heti 20 óra

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Megbízási
szerződéssel,
heti 22 óra
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Bőrgyógyászat

Dr. Bónis Béla
(2016. 03. 31-ig)

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 10 óra

Bőrgyógyászat

Dr. Tóth Mariann
(2016. 04. 01-től)

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 10 óra

Neurológia

Dr. Torma Éva
(2016. 02. 29-ig)

Közalkalmazott,
heti 20 óra

Neurológia

Dr. Kiss Éva
(2016. 05. 01-től)

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 13 óra

Ortopédia

Dr. Zahorán János

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 8 óra

Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 15 óra

Reumatológia

Dr. Nyeste Mónika
(2016. 01. 31-ig)

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 8 óra

Reumatológia

Dr. Csernus Imre

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 8 óra

Pszichiátria

Dr. Juhász Éva

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 12 óra

Tüdőgyógyászat,

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási
szerződéssel,
heti 20 óra

Tüdőgondozás

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási
szerződéssel,
heti 10 óra

Röntgenés Dr. Bakócz József
ultrahangdiagnosztika (2016. 02. 29-ig)

Közalkalmazott
heti 30 óra
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Röntgenés Dr. Fülöp Ferenc
ultrahangdiagnosztika (2016. 06. 01-től)

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 6 óra

Röntgenés Dr. Kiss Egon
ultrahangdiagnosztika (2016. 09. 15-től)

Személyes
közreműködői
szerződéssel,
heti 14 óra

Labordiagnosztika

dr. Hajzer Ildikó

Megbízási
szerződéssel,
heti 5 óra

Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné

Közalkalmazott,
heti 15 óra

Fizioterápia

Mészárosné Faragó Közalkalmazott,
Ágnes
heti 30 óra
Botos Zsanett
Közalkalmazott,
heti 40 óra

Gyógytorna

Várólista
Jogszabályi háttér
Az 1997 évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 5/B §. m) bekezdése alapján: a
„betegfogadási lista”: az adott járóbeteg szakellátó intézményben – amennyiben a biztosított
egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást – a betegellátás sorrendjét
szakrendelésenként, az ellátás igénybe vételének időpontjával meghatározó lista.”
Ebtv. 20. § (1). szerint: a finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató
b) a járóbeteg-szakellátások elvégzését a külön jogszabály szerinti betegfogadási lista alapján
teljesíti,
A biztosított az ellátásra, az intézményi várólistára, illetve a betegfogadási listára történő
felkerülés időpontja szerint jogosult.
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Ettől az időponttól eltérni
-

az ellátás szakmai indokoltsága alapján,

-

az ellátás várható eredménye alapján,

-

az azonnali ellátásnak a biztosított állapota miatti indokoltsága esetén,

-

a biztosított hátrányára a biztosított kérése alapján lehet.

Az eltérés lehetőségének feltételeit és szabályait az egészségbiztosításért felelős miniszter
rendeletben határozza meg.

Szakrendelés

Óraszám

2016. márc.

2016. dec.

Belgyógyászat

38

14

12
Dévaványa 15

Ssebészet

25

2

3

Szülészet-nőgyógyászat

34

-

1

Fül-orr-gégegyógyászat

20

2

3

Szemészet

22

3

5
Dévaványa 14

Bőr- és nemibeteg-ellátás

10

18

22
Dévaványa 16

Neurológia

20

nem volt rendelés
előtte -

-

Ortopédia

8

52
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Urológia

15

8

9

Reumatológia

20

18

9

Pszichiátria

12

32

14

Tüdőgyógyászat

20

8

6

Általános laboratóriumi
diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika

5/10

1

2

16

nem volt rendelés
előtte 2-4

3

Ultrahangdiagnosztika

14

nem volt rendelés
előtte 43

13

27

Nőgyógyászati ultrahang
diagnosztika

2

-

-

Fizioterápia

30

1

1

Gyógytorna

40

1

1

Tüdőgondozás

10

-

-

Összesen
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A 2016 márciusában fellépő szakorvoshiány jelentősen visszavetette a betegellátás
hozzáférhetőségét. A szakorvosok 2016. év febr.-márc. távozásával (röntgen, neurológia)
számottevő kapacitás kihasználatlanság lépett fel (összességében 21%-os az engedélyezett
szakorvosi óraszám viszonylatában). 2016 végére gyakorlatilag minden szakterületre sikerült
szakorvost szerződtetni, ezzel csökkent a kieső rendelési idő és az előjegyzési időszak is
mérséklődött a kritikus szakterületeken. A kapacitás kihasználatlanság, illetve az ennek
köszönhető esetszám-csökkenés költségvetési hatásait a beavatkozások számában jelentkező
teljesítménynövekedés és a finanszírozás kedvező változása kompenzálta.
Intézményünkben nem korlátozzuk a betegvizsgálatot (az általános tendencia ellenére).
A „várólista” csökkentésére lehetőséget adna, ha az előjegyzett páciensek a megadott
időpontban minden esetben megjelennének, vagy ha valamilyen okból ezt nem tehetik,
értesítenék intézetünket.
Az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatban az elmúlt évek során egy igen
kedvezőtlen gyakorlat alakult ki a városban. A páciensek jelentős hányada – előzetes jelzés
nélkül - nem jelenik meg az előjegyzett időpontban a szakrendelésen. Sajnos ez a tendencia az
elmúlt időszakban tovább erősödött.
Szeptemberben pl. a belgyógyászati rendelésekre összességében 49 beteg nem jött el a
„lefoglalt” időpontban.
Ráadásul volt olyan páciens, aki egy hétre 3 időpontot is előjegyzett.
Az egy rendelésről történő távolmaradás tekintetében még lehangolóbb a statisztika. Volt olyan
rendelés az ortopédián, amelyen 23 fő nem jelent meg. A bőrgyógyászaton a nem túl dicsőséges
rekord 16 fő.
A gond ott kezdődik, amikor előre látható esetben sem történik meg az előjegyzett időpont
lemondása, hiszen ennek kézzelfogható hatásai vannak. Egyrészt romlik a szakrendelés
kapacitáskihasználtsága, aminek számottevő financiális következményei lehetnek, másrészt –
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és ez a legfontosabb - a távolmaradó páciensek betegtársaik elől veszik el a helyet, feleslegesen
növelve a várakozási időt.

3.3.2. Védőnői szolgálat

Telephelyek:

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Védőnők:

Pappné Szarka Emília (2016 07. 31-ig)
Samu Istvánné Betkó Gyöngyi
Percz Mónika
Varga Viktória
Lánczi Tímea (2016. 04. 01-től)
Kocsis Andrea (2016. 09. 01-tő)
Futaki Adrienn (GYED)

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos
jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.

Feladatai:


a nővédelem,



a várandós anyák gondozása,



a gyermekágyas anyák gondozása,



0-7 éves korú gyermekek gondozása,



a tanköteles gyermekek gondozása,



családgondozás.
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Változások a védőnői szolgálatnál: Pappné Szarka Emília 2016. július 31. napjával nyugdíjba
vonult. Évközben két kolléganő tért vissza GYED-ről.
Ezek a változások a szakmai munkát némileg könnyebbé tették, hiszen összességében egy fővel
nőtt a feladatokat ellátók száma, ami részben csökkentette a helyettesítéssel járó terheket.
A költségvetést a változások a személyi juttatások és járulékok kiadási kategóriákban érintették,
hiszen az OEP bevétel (a helyettesítéseknek köszönhetően) nem változott.

A védőnők szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály illetékes vezető védőnője látja el.

3.3.3. Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás

Telephelyek:
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az iskola- és ifjúság
egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi
fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok
előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus
betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés
ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.

Az iskola- és ifjúság egészségügy orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde,
dr. Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.
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3.3.4. Háziorvosi szolgálat
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy
fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be

Körzet száma

Háziorvos neve

Lejelentett
lakosságszám
( fő )

1-es számú háziorvosi körzet

Dr. Macsári Judit

3.461

2-es számú háziorvosi körzet

Dr. Schóber Ottó

1.209

4-es számú háziorvosi körzet
Tartósan betöltetlen körzet
(helyettesítésselellátva)

Dr. Katona Piroska

1.439

5-ös számú háziorvosi körzet

Dr. Kolozsvári Árpád

1.276

6-os számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

1.624

7-es számú háziorvosi körzet
(helyettesítésselellátva)

Dr. Petrikó Attila

1.448

8-as számú háziorvosi körzet
Dr. Varga Edit
(2016. 09. 01-től helyettesítéssel ellátva)

1.573

3.3.5. Gyermekorvosi ellátás


a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,



az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása,



a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,



a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint
megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap
kiállítása.
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Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és a lejelentett lakosságszám


Dr. Fekécs Tünde

621 fő



Dr. Katona Piroska

548 fő



Dr. Varga Géza

608 fő

3.3.6. Fogorvosi ellátás
A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:


a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,



a fogászati szűrővizsgálatok végzése,



a góckutatás,



a terhesek fogászati gondozása, és



a sürgősségi ellátás.

Városunkban – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működik, illetve
működött:


Dr. Békés Annamária (2016. 07. 31-ig)

3.417 fő



Dr. Nyitrai Adrienn (2016. 07. 31-ig)

3.377 fő



Dr. Török Anna

3.571 fő



Dr. Kerekes Attila

3.442 fő

2016. augusztus 1-től a 3. és 4. számú fogorvosi körzetek (Dr. Békés Annamária és Dr. Nyitrai
Adrienn távozását követően) működtetését a Városi Egészségügyi Intézmény látta el, az erre a
célra bérelt Kossuth u. 30. szám alatti rendelőben. A feladatot Dr. Török Anna és Dr. Kerekes
Attila látta el helyettesítéssel. A működtetés finanszírozása OEP bevételből és Önkormányzati
támogatásból (bérleti díj és OEP bevétel szerződés szerinti kiegészítése) valósult meg.
Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet a városban.
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3.4. A szakrendelések teljesítményvizsgálata
A teljesítményelemzést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által visszaigazolt adatokból
készítettük el.
3.4.1. Intézményi összesített adatok
2016-ban a járóbeteg szakellátás keretében 60.606 esetet láttunk el, a beavatkozások száma
296.031 volt.
Az alábbiakban a 2015. és 2016. évi betegforgalmi mutatókat hasonlítjuk össze.

2015. év

Hónap

2016. év

Eset

Beavatkozás

Eset

Beavatkozás

január

6 341

24 569

5 537

25 544

február

6 052

23 768

5 680

25 338

március

6 510

27 594

5 096

24 573

április

5 816

28 587

5 153

25 825

május

4 931

22 478

5 317

27 122

június

6 254

27 873

5 513

27 812

július

4 891

22 016

3 904

20 416

augusztus

4 087

17 429

4 420

22 065

szeptember

6 383

29 077

5 697

28 360

október

5 677

27 406

4 892

24 917

november

5 804

26 592

6 025

28 308

december

3 771

17 852

3 372

15 751

66 517

295 241

60 606

296 031

Összesen
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Az esetszám és a beavatkozásszám természetesen hatással van a teljesítményre és végső soron
a gazdálkodásra. Ugyanakkor jó indikátora a hatékonyságnak és hatásosságnak is.
Az esetszám a betegszámmal, a beavatkozásszám a teljesítménnyel (teljesített pontok) korrelál.
A két év mutatóit elemezve jól látszik, hogy az esetszám csökkenése (hiányzó szakorvosok, kieső
rendelési idők miatt) mellett a beavatkozások száma emelkedett.
Ugyanakkor az esetszám (betegszám) csökkenés kihatott a hozzáférhetőségre. Különösen igaz
ez a röntgen és a neurológia esetében, hiszen a szakorvoshiány miatt sokáig a Szarvasi
Szakrendelőben látták el betegeinket. A neurológiai szakrendelésen viszonylag gyorsan
rendeződött a helyzet, de a radiológián a rendelés beindulása után jelentős volt a várakozási
idő (előjegyzési idő). Az év végére sikerült a kapacitáskihasználtságot jelentősen javítani (pl.
szakorvosok szerződtetésével csökkent a kieső rendelési idő), ami jól látszik az előjegyzési
időkön („várólista”).
3.4.2. A szakrendelések teljesítmény adatai
A járóbeteg szakrendelések pénzügyi helyzetének bemutatása
(a táblázatban megjelenített működési kiadások tartalmazzák a központi irányítás és technikai
személyzet adott szakfeladatra eső százalékos értékét is)
(a táblázat nem tartalmazza a felhalmozási kiadásokat, valamint az előző évi maradvány
bevételeit és kiadásait.)
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Működési bevétel

Működési
kiadás

Egyenleg

Sebészet

11556818

9775085

1781733

Szemészet

11623923

10221019

1402904

Belgyógyászat

12187252

13223635

-1036383

Tüdőgyógyászat

6950599

5685446

1265153

Nőgyógyászat

5591665

10197737

-4606072

Nőgyógyászati ultrahang

1509528

265855

1243673

Pszichiátria

6324029

4868240

1455789

Bőrgyógyászat

5846419

4207534

1638885

Fül-orr-gégegyógyászat

8072425

6269640

1802785

Ideggyógyászat

3414063

6734316

-3320253

Reumatológia

10020509

7046718

2973791

Ortopédia

5844242

5966311

-122069

Urológia

6365764

4897999

1467765

Tüdőgondozás

378149

809883

-431734

Röntgen

3571204

9282604

-5711400

Ultrahang

4447517

1517963

2929554

Fizioterápia

4207677

4265230

-57553

Gyógytorna

13515167

5160150

8355017

Összesen

121426950

110395365

11031585

Szakrendelés

Labor:
A Városi Egészségügyi Intézményben J0 labor működik. A laboratóriumban levett vér és
vizeletminták további feldolgozását 2007-óta a Szarvasi Szakorvosi Kft. laboratóriuma végzi.
A laboratóriumot üzemeltető szolgáltató kezdeményezésére 2015 decemberében megállapodás
született a januári vizsgálatok kiegészítő finanszírozására, mégpedig egy maximalizált
pontértékre.
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2016. február 1-én kötött újabb megállapodás már nem korlátozta az elvégezhető vizsgálatok
számát.
Az alábbiakban a februári megállapodást követő időszak laborteljesítményeit foglaljuk össze:

adatok: forintban
Hónap

Alapellátás

Szakellátás

Összesen

Február

1 004 241

498 579

1 502 820

Március

988 464

517 566

1 506 030

Április

1 047 517

457 875

1 505 392

Május

935 504

498 395

1 433 899

Június

878 691

482 518

1 361 209

Július

494 430

453 106

947 536

Augusztus

776 382

474 311

1 250 693

Szeptember

999 718

543 917

1 543 635

Október

882 238

439 763

1 322 001

November

989 292

510 395

1 499 687

December

542 506

275 146

817 652

9 538 983

5 151 571

14 690 554

Összesen
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A labordiagnosztika az egészségügyi ellátás egyik alappillére, de egyben az intézmények
neuralgikus pontja. Az Önkormányzat, illetve a Városi Egészségügyi Intézmény a laboratóriumi
szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása érdekében „piaci alapú” megállapodást kötött
(2016. februártól) a vizsgálatokat végző szolgáltatóval. Az ellátás finanszírozása nem
elhanyagolható tételt jelent a költségvetésben.

A „teljesítmény” jelentős hányadát az

alapellátás (háziorvosi) indukálja.

3.5. Pénzmaradvány felhasználás
Az előző évi maradványból működési célra 15.000 eFt-ot, fejlesztési célra 757 eFt.-ot
használtunk fel.

4. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva, az
egészségügyi
foglalkoztatási
közalkalmazotti,

gondnoksághoz
jogviszony,

tartozó
szakmai

közreműködői,

alkalmazottak
végzettség

szabadfoglalkozású

köre,

bemutatása,
státuszok

megnevezése, óraszámok megjelölésével
Az egészségügyi intézmény személyi-, és tárgyi minimumfeltételét a 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendelet szabályozza. Az intézet minden szakrendelése megfelel a
minimumfeltétel előírásainak, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala Népegészségügyi Osztály folyamatosan ellenőriz. Az ellenőrzésekről az 6. pontban
számolunk be.
Az egészségügyi gondnoksághoz (továbbiakban igazgatás) tartozó alkalmazottak köre,
foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség bemutatása:
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Az alábbi táblázat az igazgatási szakfeladaton lévő munkatársak heti munkaidejét, és az
elszámolt költségek arányát mutatja be.

Sorszám

Heti munkaidő
(óra)

Beosztás

Igazgatási szakfeladaton
elszámolt költségek aránya %-ban

1.

Igazgató (2016. 02. 29-ig) 20
Igazgató (2016. 03. 01-től) 40

50
100

2.

Pénztáros, ügyintéző

Szükséges
óraszámban

50

3.

Infekciókontroll felelős

Megbízási
szerződés

100

4.

Takarítónő

40

100

5.

Takarítónő

40

100

6.

Karbantartó, udvaros

30

100

Részleteiben:

1.

Igazgató (2016. 02. 29-ig): heti 20 órás (heti 20 órában neurológus
főorvosként foglalkoztatva)
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai

végzettség:

neurológus

szakorvos,

pszichoterapeuta,

egészségügyi

menedzsment szakértő, vizsgáló repülőorvos
Igazgató (2016. 03. 01-től): heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: orvos, egészségügyi menedzsment szakértő, orvos-közgazdász

2.

Pénztáros, ügyintéző: asszisztensi munkakör mellett helyettesítéssel ellátva a szükséges
óraszámban
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: számviteli ügyintéző
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3.

Infekciókontroll felelős: megbízási szerződés az infekciókontroll tevékenység ellátására.
Szakmai végzettség: fertőző betegségek és gyermekbetegségek szakorvosa

4-5.

Takarítónő 2 fő: heti 40-40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: a munkakör szakmai végzettséget nem igényel

6.

Karbantartó-udvaros: heti 30 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: bútorasztalos

A 2016.01.01-12.31-i időszakban az igazgatási szakfeladaton 12.897.356 forint merült fel
költségként, amely tartalmazza a kifizetett béreket és a hozzá kapcsolódó járulékot.
Az igazgatási szakfeladaton megjelenő kiadásokat rendelési idő arányában osztjuk fel, az
intézetben megjelenő összes szakfeladatra.

5. Megvalósult fejlesztések
Az elmúlt évben több a működést, a szakmai munkát segítő eszköz beszerzésére került sor,
melyek egy része a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi
minimumfeltételekben előírt eszközök pótlását célozta.
A beszerzett eszközök, berendezések, bútorok listája:

2016.02.15.

Mosógép

89.899 Ft.

2016.02.17.

Merevlemez és tápegység vásárlás szerverhez

81.660 Ft.

2016.03.10.

Monitor vásárlás

10.500 Ft.

2016.04.07.

Pendrivevásárlás

4.370 Ft.

2016.06.01.

Fűnyíró

2016.06.20.

Szűrőaudiometer

2016.07.22.

Ollók és sebterpesztő

34.824 Ft.

2016.07.22.

Monitor

26.770 Ft.

22.899 Ft.
190.000 Ft.
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2016.08.03.

Samsung J5 mobiltelefon

39.489 Ft.

2016.08.10.

Vasaló

2016.10.12.

Multifunkciós lézernyomtató

45.200 Ft.

2016.11.29.

10 db. műanyag szék Dr. Pikó Béla úti rendelőbe

25.900 Ft.

2016.12.13.

Hősugárzó

18.000 Ft.

2016.12.20.

Hősugárzó

18.000 Ft.

2016.12.23.

Forgószékek 7 db

9.460 Ft.

139.871 Ft.

Összesen:

756.842 Ft.

6. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzése
Az Intézménynél 2016. évben gazdasági, illetve pénzügyi ellenőrzés nem volt.
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya és az
OEP által 2016. évben intézetünkben végzett ellenőrzések.


2016. március 3.

Járványügyi ellenőrzés iskola - egészségügyi ellátás Dr. Pikó Béla

utca 3.
Intézkedést igénylő hiányosságot nem tapasztaltak.


2016. március 3.

Járványügyi ellenőrzés iskola-egészségügyi ellátás Fő utca 2.

Intézkedést igénylő hiányosságot nem tapasztaltak.


2016. április 27.

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző

telephelyen tartott védőnői szakfelügyeleti ellenőrzés.
Megállapítások: Elsősegélyláda tartalma hiányos. Vérnyomásmérő mandzsetta sorozat
hiányos. A hiányzó felszerelés pótolva lett.


2016. április 27. páciens panaszos ügyének ellenőrzése. Elmarasztalás nem történt.



2016. július 14. Működési engedély kiadásához szükséges helyszíni szemle fogászat. A
tárgyi minimum és személyi feltételek rendelkezésre állnak.



2016. augusztus 9.

OEP Gyógytorna járóbeteg szakellátás ellenőrzése. Jogszabály

megfelelőségének vizsgálata. Visszavonást indokoló szabálytalanságot nem találtak.


2016. augusztus 22. Működési engedély kiadásához kapcsolódó helyszíni szemle.
Az

ellenőrzés

célja

Dévaványa

telephelyen

induló

szakrendelések

minimumfeltételei meglétének vizsgálata. Maradéktalanul megfelelnek.
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tárgyi

7. Paciensek által benyújtott panaszok
Az Intézményhez 2016. év során három panasz érkezett, egy az alapellátással, kettő a
szakellátással kapcsolatban. Két panasz intézményvezetői hatáskörben került kivizsgálásra és
megválaszolásra. A vizsgálat szakmai mulasztást nem tárt fel.
Egy, a szakellátásra vonatkozó panaszt a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete vizsgálta,

szakfelügyelő főorvos bevonásával. Az eddig elvégzett vizsgálat mulasztást nem állapított meg.
2016. szeptemberében - egy 2014-ben kezdődő kártérítési per – másodfokú eljárásában az
Intézmény számára kedvező, jogerős ítélet született.

8. Benyújtott pályázatok
Az intézet profiljába illő pályázati kiírás 2016. évben sajnos nem jelent meg.

9. Tervek
 A magas színvonalú szolgáltatás, a hatékonyság és hatásosság (pl. hozzáférhetőség,
betegelégedettség) biztosítását célzó tervek, intézkedések:


a hiányzó szakorvosok mielőbbi pótlása (szakellátás, alapellátás),



a szakemberek megtartása, komfortérzetük és motivációjuk biztosítása,



a kapacitások optimalizálása, kihasználtságának javítása (szükség esetén
további szakorvosok szerződtetésével, kapacitás átcsoportosítással),



szükség szerinti munkáltatói lépések a gördülékeny és zökkenőmentes ügymenet
és szolgáltatás biztosítása érdekében (munkarend, létszám, stb.),



a szükséges informatikai fejlesztések végrehajtása,



a jogszabályoknak megfelelő minőségbiztosítási intézkedések megtétele,
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 a kisebb léptékű funkcionális és esztétikai fejlesztések folyamatos végrehajtása:


a tárgyi minimumfeltételeket biztosító karbantartási, javítási munkák elvégzése,



eszközök, berendezések igény szerinti pótlása, cseréje,



az épületek karbantartási és felújítási szükségletének felmérése, illetve elvégzése

 Radiológiai szakellátás fejlesztése:


digitalizálás,



UH készülék nagyobb léptékű felújítása, illetve újabb készülék beszerzése,



radiológiai egység kialakítása ( UH vizsgáló kialakítása a röntgen mellett),

Gyomaendrőd, 2017. március 05.

Dr. Lemák György
igazgató
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Háziorvosi szerződések módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2017. januári testületi ülésén megalkotta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
(I. 27.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet a település egészségügyi alapellátási rendszerén, a jelenleg működő felnőtt háziorvosi körzeteken nem
változtat, de az 1. körzet területének rendezése – az 1. és a 3. körzet 1. körzet megnevezéssel egy körzetet alkot magával vonja a többi körzet átszámozását.
A rendelet 2017. április 1. napjától a jelenleg 4 fogorvosi körzet helyett 3 fogorvosi körzetet határoz meg, a körzetek
átalakítása lakosságszám növekedést eredményezett.
Fenti, az önkormányzat döntését rögzítő változások miatt, valamint a jogszabályi környezet változása, a helyettesítő
orvosok személyének változása továbbá rendelési idő változása okán (1. számú fogorvosi körzet esetében)
szükségessé vált a feladat-ellátási szerződések módosítása.
Tekintettel arra, hogy a szerződéseken az önkormányzat korábbi döntéséből adódó változásokat kell átvezetni,
továbbá, hogy az 1. számú fogorvosi körzet esetében a lakosságszám növekedése a rendelési idő növekedését
vonja maga után és a többletfinanszírozáshoz szükséges a szerződés haladéktalan módosítása a szerződések
módosítását utólagos jóváhagyásra terjesztjük a Képviselő-testület elé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a feladat-ellátási szerződésmódosítások
utólagos jóváhagyására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

1. döntési javaslat
"1. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Macsári Judit) feladat-ellátási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I.
27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi környezet változása, valamint a helyettesítő orvos személyének
változása okán az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához utólagosan
hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Macsári Judit háziorvos egyéni vállalkozó háziorvos (székhelye: 5520 Szeghalom, Bocskai u 13/C., telephelye: 5500 Gyomaendrőd Dr. Pikó Béla u. 3., lakcíme: 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/2.)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2013. augusztus 13. napján határozott idejű szerződést – 2013. október 01. napjától 2018. szeptember 30.
napjáig - kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet
változása valamint a helyettesítő orvos személyének változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017. április 1.
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napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 1. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és
folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
3. A feladat-ellátási szerződés 5.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Magyar Hajnalka
Dr. Katona Piroska"

A felek által Gyomaendrődön 2013. augusztus 13. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………………….
Dr. Macsári Judit
háziorvos

….…..………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Schóbert Ottó) feladat-ellátási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I.
27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi környezet változása, valamint a helyettesítő orvos személyének
változása okán az 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához utólagosan
hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Toldi
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Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt SCHOBERMED Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6723 Szeged, József Attila sgt.
138/B/VIII/23., cégjegyzékszám: 06-09-021225, adószám: 24918729-1-26, képviselő, személyes közreműködő: dr.
Schóber Ottó háziorvos)továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2014. október 16. napján határozott idejű szerződést – 2014. december 01. napjától 2019. november 30.
napjáig - kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet
változása valamint a helyettesítő orvos személyének változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017. április 1.
napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és
folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
3. A feladat-ellátási szerződés 5.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Petrikó Attila Gábor
Dr. Magyar Hajnalka

A felek által Gyomaendrődön 2014. október 16. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………………….
Schobermed Orvosi Kft.
Dr. Schóber Ottó
háziorvos

…………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"4. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Kolozsvári Árpád) feladat-ellátási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I.
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27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi környezet változása, a körzet átszámozása (korábbi 5. körzet
jelenleg 4. körzet) okán az 4. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához
utólagosan hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Kolozsvári Bt. (5500 Gyomaendrőd, Szondi u. 1., képviselő, személyes közreműködő: Dr. Kolozsvári
Árpád háziorvos)továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt
háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet változása, valamint a háziorvosi körzetek számozásának
változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017. április 1. napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 4. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és
folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………………….
Kolozsvári Bt.
Dr. Kolozsvári Árpád
háziorvos

…………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"5. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Petrikó Attila Gábor) feladat-ellátási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I.
27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi környezet változása, a körzet átszámozása (korábbi 6. körzet
jelenleg 5. körzet) okán az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához
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utólagosan hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt HUMÁN REGISZTER BT (5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/1. képviselő, személyes közreműködő:
Dr. Petrikó Attila Gábor), továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. október 15. napján határozott idejű szerződést - 2012. december 01. napjától 2017. november 30.
napjáig kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet
változása, valamint a háziorvosi körzetek számozásának változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017. április 1.
napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 5. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és
folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
A felek által Gyomaendrődön 2012. október 15. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………………….
Humán Regiszter Bt.
Dr. Petrikó Attila Gábor
háziorvos

…………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"7. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Magyar Hajnalka) feladat-ellátási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I.
27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi környezet változása, a körzet átszámozása (korábbi 8. körzet
jelenleg 7. körzet) okán az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához
utólagosan hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
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Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt M-Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi
sugárút 11. képviselő, személyes közreműködő: dr. Magyar Hajnalka háziorvos 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút
11.) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2016. november 7. napján határozott idejű szerződést - 2017. január 01. napjától 2021. december 31.
napjáig kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet
változása: a háziorvosi körzetek számozásának változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017. április 1. napjával
az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 7. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.”
A felek által Gyomaendrődön 2016. november 7. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
……………………..……………….
M-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Dr. Magyar hajnalka
háziorvos

…………………..…………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"1. számú fogorvosi körzet (Dr. Kerekes Attila) feladat-ellátási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I.
27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi környezet változása, a rendelési idő növekedése okán az 1.
számú fogorvosi
körzet
feladat-ellátási szerződésének módosításához utólagosan hozzájárul, a
szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli: Toldi
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Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Erdélyi sor 17. sz.,
cégjegyzékszám: 04-06-009268, adószám: 25389061-1-04, képviselő, személyes közreműködő: dr. Kerekes Attila
fogorvos) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A Felek 2015. november 23. napján határozott időtartamra – 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, fogorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet változása
valamint a rendelési idő változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017. április 1. napjával az alábbiakban
módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 1. számú
fogorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében részletezett utcajegyzékkel)
területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és
folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
3. A feladat-ellátási szerződés 5. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„5. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2017. április 1. napjától:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7,00-13,00
14,00-20,00
7,00-13,00
14,00-20,00
7,00-13,00

A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő
és befejező időpontját.
A felek által Gyomaendrődön 2015. november 23. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései változatlan
formában hatályban maradnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………..…..………..
………………………………………
Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Kerekes Attila
Toldi Balázs
fogszakorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. döntési javaslat
"2. számú fogorvosi körzet (Ridegné Dr. Török Anna) feladat-ellátási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I.
27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi környezet változása, helyettesító orvosok személyének változása
okán a 2. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához utólagosan hozzájárul, a
szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Török és Társa Fogászati Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 3. sz., képviselő, személyes
közreműködő: Ridegné dr. Török Anna) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, fogorvosi
körzet ellátására. Jogszabályi környezet változása valamint a helyettesítő orvosok személyének változása okán a
feladat-ellátási szerződés 2017. április 1. napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 2. számú
fogorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében részletezett utcajegyzékkel)
területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és
folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
3. A feladat-ellátási szerződés 5.2. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„5.2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet 7. §-ában
meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy
Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettese:
Dr. Kerekes Attila és
Dr. Hegedűs István
fogszakorvosok, aki mindenben megfelelnek a fogorvosokra jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek.”
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései változatlan
formában hatályban maradnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………..…..………..
Dr. Török és Társa Fogászati Bt.
Ridegné Dr. Török Anna
fogszakorvos

………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
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………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét együttműködési megállapodásban rögzíti.
Az együttműködési megállapodás kiterjed a költségvetési szerv tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásának szabályozására.
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. A Közös Hivatal látja el a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek költségvetés tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatait.
Ezeket a gazdálkodási feladatokat az alábbi intézmények vonatkozásában látjuk el:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, Határ Győző Városi Könyvtár, Szent Antal Népház, Kállai
Ferenc Kulturális Központ, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ.
A Határ Győző Városi Könyvtár (megállapodást jóváhagyó határozat: 25/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozat), a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda (megállapodást jóváhagyó határozat: 7/2013. (VI. 26.)
Társulási határozat) és a Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény (megállapodást jóváhagyó
határozat: 25/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozat) 2013-ban kötött megállapodást a feladat ellátására a Közös Hivatallal.
Az elmúlt 4 évben a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeink köre jelentősen bővült, új intézmények
jöttek létre. 2015. április 1-jétől látja el a Hivatal a Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási feladatait, 2016.
február 1-jétől az addigi Közművelődési Intézményünk átalakult két intézménnyé (Szent Antal Népház és Kállai
Ferenc Kulturális Központ), továbbá 2017. január 1-jével kezdte meg működését a Gyomaendrődi Család-és
Gyermekjóléti Központ. Az új intézményekkel, illetve azon költségvetési szervekkel, akikkel még nincs megállapodás
szükségszerű azt megkötni, a meglévő megállapodásokat pedig célszerű felülvizsgálni és azokat egységes
szerkezetben a Képviselő-testület elé terjeszteni. A megállapodásban foglaltakat 2017. április 1. napjától kell
alkalmazni.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás, így a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodást
a Társulási Tanács fogja ugyanezen tartalommal jóváhagyni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a megállapodás-tervezetet
jóváhagyni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Korábban kötött megállapodások hatályon kívül helyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a
gazdasági szervezettel nem rendelkező Határ Győző Városi Könyvtár valamint a Közművelődési-Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozására - a 25/2013. (I.
31.) Gye. Kt. határozattal - jóváhagyott megállapodásokat hatályon kívül helyezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal elfogadja a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervek (Határ Győző Városi Könyvtár, Szent Antal Népház, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Városi Egészségügyi
Intézmény, Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ) között. A Képviselő-testület felhatalmazza a feleket a
megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor.
Ezen megállapodás létrejött egyrészről a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, másrészről a ……… (a továbbiakban: Intézmény), mint
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére
vonatkozóan az alábbi feltételekkel:
A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai:
Név: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (képviseli: dr. Uhrin Anna jegyző)
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Adószám:15803744-1-04
Bankszámlaszám: 53200125-11091051
Törzskönyvi azonosító szám: 803746
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai:
Név: Intézmény neve (képviseli: intézményvezető)
Cím:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Törzskönyvi azonosító szám:
A Hivatal az Intézménnyel együttműködve ellátja azokat a feladatokat, amelynek személyi és tárgyi feltételei a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél nem adottak, így az intézmény előirányzatai
tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, továbbá a
költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával,
védelmével kapcsolatos feladatokat.
19

Az Intézmény részére az Ávr. 9. § alapján a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására a Képviselőtestület a gazdasági szervezettel rendelkező Hivatalt jelölte ki.
I. Általános szempontok:
A megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a
hatékony, ésszerű és takarékos intézményi gazdálkodás kereteit megteremtse.
Az Intézmény, mint költségvetési szerv jogi személy, szakmailag önálló, saját gazdasági szervezettel nem
rendelkezik.
A megállapodás nem sértheti az Intézmény szakmai döntéshozó szerepét és önálló jogi személyiségét.
Az Intézmény az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.
A Hivatal vezetője és az Intézmény vezetője közösen felelősek az éves költségvetésben és annak módosításaiban
meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért.
Az Intézmény vezetője felel az intézményben a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, továbbá a
munkafolyamatba épített ellenőrzésért.
A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételeit, melyet a Hivatal
elsősorban
érvényesítési,
pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül biztosítja. A
kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási jogkört az Intézmény vezetője az e
megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja.
A Hivatal pénzügyi és gazdasági szabályzatai az Intézményre vonatkozóan is alkalmazandók. Az Intézmény
vezetője köteles az intézményre vonatkozó jóváhagyott szabályzatokat betartani, betartatni. A Hivatal köteles az
Intézmény felé a rájuk vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
Az Intézmény a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a
„Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszere” előírásait köteles alkalmazni.
Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi, gondoskodik arról, hogy kellően elkülönüljenek az intézmény
gazdasági eseményei.
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtásában a Hivatal segíti az
Intézmény munkáját.
A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján az Intézmény elkészíti
a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési rendelettervezet összeállításához.
Az Intézmény vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott határidőre és szerkezetben az intézményre vonatkozó
következő évi költségvetési koncepcióját, valamint az elfogadott költségvetési koncepció és a képviselő-testület
döntésének megfelelően elkészíti a költségvetési tervezetét. Az önkormányzat hivatala és az intézmény a
költségvetési tervezetéről egyeztető tárgyalást folytat. Az intézmény költségvetési tervezete az egyeztetést követően
kerül az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés megszervezése a Hivatal feladata, melyről
írásos dokumentáció készül.
A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatonként a módosításokat és azok
okát elkülönítetten és nyomon követhetően kezelni.
Az intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt előirányzatokon belül - a jogszabályi
előírásoknak és a testületi döntéseknek megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az intézmény vezetője írásban kezdeményezi a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjénél, aki a kérelem alapján intézkedik a költségvetési rendelet módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény vezetője a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjével együtt kezdeményezi a polgármesternél a költségvetési rendelet szabályai szerint a bevételi
és kiadási előirányzatok módosítását.
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A Hivatal és az Intézmény a többletbevétele terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben
nem emelheti fel, csak a Képviselő-testület döntését követően.
Amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének következtében kerül sor,
a Hivatal pénzügyi osztálya a költségvetési rendelet módosítását követően a végrehajtott módosításról tájékoztatja
az Intézményt.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az Intézmény által szolgáltatott adatok és információk
tekintetében a felelősség az Intézmény vezetőjét terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi
információk szolgáltatására vonatkozóan a felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás
Az Intézmény vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott költségvetés teljesítéséért.
Az Intézmény valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzaton és létszámkereten
belül a munkáltatói jogok gyakorlása az Intézmény vezetőjének feladat-és hatásköre, aki a jogkört teljes jogkörrel
gyakorolja.
Az Intézmény minden munkavállalójának jogviszony létesítésével és megszűntetésével kapcsolatos ügyintézés,
valamint az aláírt okiratok Magyar Államkincstár részére történő továbbítása a Hivatal feladata.
Az Intézmény a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett teljes jogkörben gyakorolja a tárgyi
eszközök javításának, karbantartásának megrendelését, az egyes működési bevételek beszedését.
Az Intézmény beruházási, felújítási tevékenységet kizárólag a Képviselő-testület által az éves költségvetési
rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet. Amennyiben a beruházás, felújítás forrása pályázati
pénzeszköz, abban az esetben is szükséges a testület jóváhagyása a felhasználásra, ha szükséges saját forrás,
annak a biztosítására.
Az Intézmény önálló könyvvezetése alapján a költségvetési beszámoló elkészítése a Hivatal, a szöveges indoklás a
Hivatal és az Intézmény vezetőjének közös feladata. A beszámolóhoz szükséges, intézményektől származó adatok
határidőre történő eljuttatásáért és valódiságáért az Intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
Az intézményi költségvetési keretek maradványának kimutatása a Hivatal feladata, a kötelezettségvállalással terhelt
és szabad előirányzatok összege az intézményvezetővel egyeztetésre kerül. Az intézményi költségvetési
beszámolóban kimutatott maradványt az Intézmény vezetője a beszámoló aláírásával rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott Hivatal havonta tájékoztatja az Intézményt a bevételi és kiadási
előirányzatok teljesítéséről.
A számvitel keretein belül a Hivatal látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja az intézmények számlarendjét,
számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek tartalmaznia kell az Intézmény sajátosságait. A főkönyvi könyvelést
a Hivatal végzi.
Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a költségvetési beszámolóra és a
gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata.
II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai
Az Intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézményi költségvetési bankszámlán és
pályázati alszámlán a Hivatal bonyolítja a pénzforgalmat. A Hivatal látja el az adókötelezettségi feladatokat, kivéve a
személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a járulékokat (nettó finanszírozás).
A Hivatal pénzkezelésére vonatkozó szabályokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési
Szabályzata rögzíti, mely szabályzat részletezi az Intézmény pénzkezelésére vonatkozó előírásokat is. Az
Intézmény jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített
feltételek alapján köteles a bevétellel – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelő bizonylatokkal - elszámolni. Az Intézmény az ezzel a feladattal írásban megbízott
dolgozója által beszedett bevételeket köteles a Pénzkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint az Intézmény
pénzforgalmi számlájára befizetni. Ezen pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását köteles az Intézmény vezetője az
általa kijelölt munkavállalója munkaköri leírásában is rögzíteni.
A készpénzben történő kifizetésekért és az elszámolás teljesítéséért az Intézmény vezetője felelős.
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II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó szabályok
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolásra, utalványozásra az Intézmény vezetője jogosult, a
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére és
érvényesítésére a Hivatal vezetője által kijelölt személyek jogosultak, melyet a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Gazdálkodási Szabályzata szabályoz. Kötelezettséget az Intézmény vezetője a Képviselő-testület által
jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalhat.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló szabad
előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzése után történhet, kivéve ha az értéke nem éri el az ötvenezer forintot vagy ha pénzügyi
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli
végzettséggel vagy legalább középfokú iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó
bevétel biztosítja a fedezetet,
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni
kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
Az Intézmény vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet utalványozási jogával, amennyiben a
tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. Ebben az esetben a polgármester látja el a
kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a gazdálkodási
feladatot ellátó szerv, azaz a Hivatal részére.
A Hivatal a kötelezettségvállalásokról köteles nyilvántartást vezetni a nyomon-követhetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások
A számvitel keretén belül a Hivatal látja el a könyvelési feladatokat, összevontan állapítja meg az Intézmény
számviteli rendjét.
A dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást vezet, melyet az Intézmény havonta egyeztet a
Hivatal által rendelkezésre bocsátott kimutatásokkal, az előirányzat felhasználásának, valamint a keretek
felhasználásának ellenőrzése céljából.
Számlázási feladatokat a Hivatal és az Intézmény is elláthat. A kimenő számlák, vevőszámlák nyilvántartása a
számla kibocsátójának a feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos, a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a Hivatal feladata, mely
nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az Intézmény rendelkezésére bocsátja egyeztetés
céljából.
Az intézmény az általa benyújtott pályázatokról, az elnyert pénzeszközökről, felhasználásukról és elszámolásukról
nyilvántartást vezet.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal feladata, az intézmény által
beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni értékű jogok feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a Képviselő-testület által rábízott székhelyen és telephelyen
lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés
szerinti pénzeszközök.
Az alapító önkormányzat tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában az Intézményt ingyenes és
teljes körű használati jog illeti meg. A használat joga a rendeltetésszerű használatra terjed ki.
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Az önkormányzat tulajdonában és az Intézmény használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog az
önkormányzatot illeti meg, az intézmény tulajdonában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog az Intézményt illeti
meg. Az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű
használata módosítása vonatkozásában az önkormányzat mindenkor hatályos, az önkormányzati vagyonról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerint az alapító dönt.
Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat vagyonától elkülönítetten. A
leltározás megszervezése a Hivatal feladata a Leltározási szabályzata alapján, melyben az Intézmény is
közreműködik. Az eszközök selejtezése a Hivatal Selejtezési szabályzata alapján történik, melyre az Intézmény
javaslatot tesz és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény bekövetkezéséről az Intézmény írásban
értesíti a Hivatalt. Betörés, lopás esetén az Intézmény értesíti a rendőrséget és feljelentést tesz, melyről értesíti a
Hivatalt. A kárrendezés lebonyolítása a Hivatal feladata.
Jelen megállapodás 2017. április 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően eljárni.
A Hivatal és az Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a Képviselőtestület a …/2017. (…) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta. A korábban kötött, …/… () Gye. Kt. határozattal elfogadott
megállapodás hatályát veszti.
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Gyomaendrőd, 2017. március

…………………………………….
……………………………….
Intézmény vezetője

Hivatal vezetője

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szent Antal Népház kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő – testület!
A Szent Antal Népház intézményvezetője az alábbi kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez.
A Szent Antal zarándokházban megszálló turisták étkeztetési szolgáltatást is igénybe vehetnek. Az intézmény ezt a
szolgáltatást a Térségi Szociális Gondozási Központon keresztül tudja biztosítani vendégei számára. Az étkeztetés
biztosítása a szolgáltató intézmény részére fizetendő díjakon felül egyéb többletköltséggel is jár, úgymint a
kiszolgáló személyzet bérköltsége, mosogatás, fűtés, világítás költsége. Az intézmény szeretné ezen költségek
részbeni fedezetét oly módon biztosítani, hogy az étkeztetés díjtételei képeznék az előbb felsorolt költségek forrását
is.
Az étkeztetési szolgáltatás biztosításával járó többletfeladatokra a reggeliztetéshez kapcsolódóan 70-80 forint
kerülne beépítésre az árba, az ebédeltetés esetén 130-150 forint, a vacsora biztosításánál pedig 90-100 forint.
Az intézményvezető az alábbi díjtételek alkalmazásának jóváhagyását kéri a Képviselő-testülettől 2017. április 1.
napjától:
Megnevezés
Reggeli
Ebéd
Vacsora

Diákok, gyermekek részére (Ft)
360
650
480

Felnőttek részére (Ft)
400
760
500

Az intézmény bevételeinek növelése céljából kéri az intézményvezető a Tisztelt Képviselő-testülettől a kérelem
támogatását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Díjtételek jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szent Antal Népháznál biztosított étkeztetési szolgáltatás díjtételeit 2017.
április 1. napjától az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
Megnevezés
Reggeli
Ebéd
Vacsora

Diákok, gyermekek részére (Ft)
360
650
480

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felnőttek részére (Ft)
400
760
500

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselőt-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet, a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet, a Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet valamint a Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, továbbá az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil
szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik
Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési, sport, környezetvédelmi és idegenforgalmi feladatainak
ellátását.
A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján jelent meg. A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához
szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról voltak letölthetők. A rendeletek előírásai szerint a
pályázatok előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási határidő 2017.
február 28-a éjfél volt.
A meghirdetett pályázatokra összesen 45 pályázat érkezett be.
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
A környezetvédelmi alap pályázható összege 4.000.000,-Ft, határidőre 8 pályázat érkezett be. A Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek
minősítette, a pályázati összeg felosztásának javaslatát az alábbi táblázat tartalmazza:
pályázati
igényelt támogatás javasolt támogatás
s.sz.
pályázó
azonosító
Siratói Környezetvédelmi és Horgász
910.000,-Ft
550.000,-Ft
1
Egyesület
KOR-001-17
Peresi
Holtág
Környezetvédelmi
1.600.000,-Ft
500.000,-Ft
2
Egyesület
KOR-002-17
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász
1.000.000,-Ft
600.000,-Ft
3
Egyesület
KOR-003-17
Békés
Megyei
Peresi
Holtág
330.000,-Ft
330.000,-Ft
4
Természetvédelmi Egyesület
KOR-004-17
Papzugi Természetvédelmi és Horgász
400.000,-Ft
315.000,-Ft
5
Egyesület
KOR-005-17
Templomzugi Környezetvédelmi és
800.000,-Ft
570.000,-Ft
6
Horgász Egyesület
KOR-006-17
Sóczózugi
Környezetvédelmi
és
135.000,-Ft
135.000,-Ft
7
Horgász Egyesület
KOR-007-17
8
Bónom-zug Vizéért Egyesület
KOR-008-17
1.200.000,-Ft
1.000.000,-Ft
Összesen:
4.000.000,-Ft
CIVIL ALAP (A)
A civil alap A) komponense meghívásos jellegű, kiosztható támogatás 2.510.000,-Ft.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság az OMart Közhasznú Egyesület CIV010-17 azonosítójú, valamint a Kulturális Egyesület (Színfolt Mazsorett Csoport), CIV-002-17 azonosítójú pályázatát
érvénytelennek minősítette.
Az érvényesnek minősített pályázatok esetében a rendelkezésre álló forrás tekintetében az alábbi javaslatot teszi a
bizottság:
s.sz.
pályázó
pályázati azonosító
igényelt támogatás javasolt támogatás
1
Hallható Hang Alapítvány
CIV-003-17
885.000,-Ft
460.000,-Ft
2
’Suttyomba’ a Viharsarok Népi CIV-006-17
400.000,-Ft
300.000,-Ft
Kulturörökségének Megőrzéséért
Közhasznú Alapítvány,
3
Körösmenti
Táncegyüttes CIV-007-17
1.200.000,-Ft
850.000,-Ft
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Alapítvány
Gyomaendrődi
Zenebarátok CIV-009-17
250.000,-Ft
Kamarakórus Alapítvány
Összesen:
A rendelkezésre álló forrásból fennmaradó 650.000,-Ft tartalékba kerül.
4

250.000,-Ft
1.860.000,-Ft

A civil alap úgynevezett kötött részében 2.640.000,-Ft a kiosztható támogatás az alábbi célokra:
a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és folyamatos bemutatása,
a tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységét, közreműködés a tűzoltóságok
nemzetközi kapcsolatainak ápolásában,
a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, környezetük biztonságáért felelősséget érző
állampolgárok számára cselekvési lehetőséget nyújtó cél,
kiadvánnyal és közönség számára szabadon látogatható kulturális programmal hozzájárul a 'Gyoma 300 éves'
eseményekhez.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Civil alap meghatározott céljaira
benyújtott pályázatokat érvényesnek minősítette, a rendelkezésre álló forrás felosztását - a pályázati kiírás szerint az alábbiakban javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek:
s.sz.
1

pályázó
pályázati azonosító
Gyomaendrődi
Polgárőr CIV-001-17
Egyesület
2
Bethlen Gábor Mezőgazdasági CIV-004-17
és
Élelmiszergazdasági
Oktatási-Képzési Alapítvány
3
Gyomaendrőd Város Tűzoltó CIV-005-17
Egyesülete
4
Közalapítvány
Gyomaendrőd CIV-008-17
Város Közgyűjteményeiért
Összesen:

igényelt támogatás
400.000,-Ft

javasolt támogatás
400.000,-Ft

200.000,-Ft

200.000,-Ft

500.000,-Ft

500.000,-FT

1.540.000,-Ft

1.540.000,-Ft
2.640.000,-Ft

CIVIL ALAP (B)
A civil alap B) komponensére a Képviselő-testület 550.000,-Ft értékű intézményi szolgáltatást természetbeni
juttatásként biztosíthat, a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház teremhasználatára melyre a 2016
évben ezen intézményeket közművelődési célból (tánc- és előadó művészeti oktatás, műsoros próbák, civil
közösségi és közművelődési programok stb.) rendszeresen igénybe vevő civil szervezetek nyújthatnak be
kérelmet.
A benyújtott pályázatok közül a Kner Tánc és Sportegyesület pályázatát az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság érvénytelennek minősítette, mivel az egyesület 2016. évben mindössze
egy héten keresztül volt jelen a Kállai Ferenc Kulturális Központban.
A többi pályázat esetében a rendelkezésre álló forrást az igényelt óraszámok tekintetében javasolja a bizottság
felosztani.
s.sz

pályázó

melyik intézményben igényelt
van jelen
óraszám
1
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör a KK Országos KFKK
1
Szövetség tagja
2
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
KFKK
3
3
Endrődi Gazdakör
Szent Antal Népház
1
4
RUMBA Táncsport Egyesület
KFKK
3
Összesen:

heti javasolt tám
68.750,-Ft
206.250,-Ft
68.750,-Ft
206.250,-Ft
550.000,-Ft

SPORT ALAP
A sport alapra nyílt pályázatára14 pályázat, a sport alap egyedi támogatásaira 2 pályázat érkezett mindegyik
határidőben. A sport alap pályázható összege 12.300.000,-Ft. A kötött részben 700.000,-Ft
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága valamennyi pályázatot érvényesnek
nyilvánított és az alábbi összegekben javasolja támogatni a szervezeteket a Tisztelt Képviselő-testületnek:
s.sz.
pályázó szervezet
azonosító
igényelt támogatás javasolt támogatás
1.
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-001-17
4.000.000,-Ft
3.200.000,-Ft
2.
Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó SPO-003-17
1.500.000,-Ft
900.000,-Ft
Egyesület
3.
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
SPO-004-17
1.318.000,-Ft
175.000,-Ft
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4.
5.

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
SPO-005-17
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola SPO-006-17
Sportegyesület
6.
Gyomaendrődi
Női
Kézilabda SPO-007-17
Sportegyesület
7.
SÁNC Röplabda Sportclub
SPO-008-17
8.
Gyomaendrődi Judo Klub
SPO-009-17
9.
Körös Kajak Sportegyesület
SPO-010-17
10.
RUMBA Táncsport Egyesület
SPO-011-17
11.
Gyoma-Gym Sportegyesület
SPO-012-17
12.
Korona Biliárd Klub
SPO-013-17
13.
Székely Mihály Modellező és Sportklub
SPO-014-17
14
Kner Tánc Sport Egyesület
SPO-015-17
Összesen:

2.000.000,-Ft
600.000,-Ft

700.000,-Ft
550.000,-Ft

5.800.000,-Ft

2.000.000,-Ft

400.000,-Ft
3.500.000,-Ft
2.000.000,-Ft
1.400.000,-Ft
380.000,-Ft
616.000,-Ft
135.000,-Ft
820.000,-Ft

125.000,-Ft
1.200.000,-Ft
2.000.000,-Ft
850.000,-Ft
50.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
350.000,-Ft
12.300.000,-Ft

A kötött felhasználásra vonatkozóan a bizottság javasolja az alábbi támogatás megállapítását:
pályázati
igényelt
s.sz.
pályázó
azonosító
támogatás
javasolt támogatás
1
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-002-17
350.000,-Ft
350.000,-Ft
2
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület SPO-016-17
350.000,-Ft
350.000,-Ft
Összesen:
700.000,-Ft
IDEGENFORGALMI ALAP
Az idegenforgalmi alap A) komponensére meghívott mindhárom szervezet benyújtotta határidőre pályázatát. Ezen
komponensben 1.500.000,-Ft forrás áll rendelkezésre.
Az idegenforgalmi alap B) komponensére 8 szervezet nyújtott be pályázatot határidőn belül. A rendelkezésre álló
forrás 1.400.000,-Ft
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága valamennyi idegenforgalmi alapra
benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánított.
A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 100.000,-Ft kerüljön átcsoportosításra a az
idegenforgalmi alap B) komponenséből az idegenforgalmi alap A) komponensébe.
Így az A) komponensben 1.600.000,-Ft, a B) komponensben 1.300.000,-Ft a kiosztható támogatás.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az alábbi összegekben javasolja
támogatni a szervezeteket a Tisztelt Képviselő-testületnek:
A) komponens
pályázati
igényelt
javasolt támogatás
s.sz. pályázó
azonosító
támogatás
1
2

Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
IFA-001-17
GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület
IFA-005-17

3
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Összesen:
B)

IFA-006-17

700.000,-Ft

750.000,-Ft

400.000,-Ft

500.000,-Ft

500.000,-Ft
1.600.000,-Ft

komponens

1

pályázati
pályázó
azonosító
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör a KK. Országos
Szövetség Tagja
IFA-002-17

2
3
4
5

Dél-Alföld-Európai Unió Gazd, Kult, Okt, Int.
Együttm. Koordináló Egyesület
IFA-003-17
Halgasztronómiai Egyesület
IFA-004-17
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
IFA-007-17
Suttyomba Alapítvány
IFA-008-17

s.sz.

1.025.000,-Ft
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igényelt támogatás

javasolt támogatás

60.000,-Ft

60.000,-Ft

180.000,-Ft
480.000,-Ft
150.000,-Ft
480.000,-Ft

50.000,-Ft
250.000,-Ft
150.000,-Ft
400.000,-Ft

Mozgáskorlátozottak
és
Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
IFA-009-17
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243.
7
Gyomaendrőd
IFA-010-17
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus
8
Alapítvány
IFA-011-17
Összesen:
6

166.000,-Ft

60.000,-Ft

130.000,-Ft

130.000,-Ft

200.000,-Ft

200.000,-Ft
1.300.000,-Ft

A pályázatok, azok összefoglaló táblázatai (pályázó, pályázati cél, projekt futamidő, projekt részletes program,
részletes költségvetés és igényelt támogatási összeg) valamint a számolótáblák a bizottsági üléseket megelőzően
kerültek megküldésre. Az eredeti pályázati dokumentumok az önkormányzati pályázatkezelő szervnél tekinthetők
meg.
A bizottságok által javasolt támogatások megállapításával Gyomaendrőd Város Önkormányzata mindösszesen
24.950.000,-Ft összegben (+650.000,-Ft tartalék) támogatja a pályázó civil szervezeteket 2017. évben a támogatást
szolgáló alapok keretében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázatok támogatási javaslatáról dönteni szíveskedjen.
1. döntési javaslat
"2017. évi környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatokat
az alábbiakban támogatja:
s.sz.
pályázó
pályázati azonosító
támogatás
Siratói Környezetvédelmi és Horgász
550.000,-Ft
1
Egyesület
KOR-001-17
2
Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület KOR-002-17
500.000,-Ft
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász
600.000,-Ft
3
Egyesület
KOR-003-17
Békés Megyei Peresi Holtág
330.000,-Ft
4
Természetvédelmi Egyesület
KOR-004-17
Papzugi Természetvédelmi és Horgász
315.000,-Ft
5
Egyesület
KOR-005-17
Templomzugi Környezetvédelmi és
570.000,-Ft
6
Horgász Egyesület
KOR-006-17
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász
135.000,-Ft
7
Egyesület
KOR-007-17
8
Bónom-zug Vizéért Egyesület
KOR-008-17
1.000.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2017. évi civil alapra beérkezett pályázatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Civil alap A) komponensére benyújtott
pályázatokat az alábbiakban támogatja:
s.sz.
pályázó
pályázati azonosító
támogatás
1 Hallható Hang Alapítvány
CIV-003-17
460.000,-Ft
2 ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi
CIV-006-17
300.000,-Ft
Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú
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Alapítvány,
3 Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
4 Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Alapítvány

CIV-007-17
CIV-009-17

850.000,-Ft
250.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"2017. évi civil alapra beérkezett pályázatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbiakban támogatja:
s.sz.
pályázó
1 Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
2 Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszergazdasági Oktatási-Képzési
Alapítvány
3 Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete
4 Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért

a 2017. évi Civil alap kötött részére benyújtott pályázatokat
pályázati azonosító
CIV-001-17
CIV-004-17
CIV-005-17
CIV-008-17

támogatás
400.000,-Ft
200.000,-Ft
500.000,-FT
1.540.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"2017. évi civil alapra beérkezett pályázatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázatokat az alábbiakban támogatja:
s.sz
pályázó
1
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör a KK Országos Szövetség
tagja
2
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3
4

Endrődi Gazdakör
RUMBA Táncsport Egyesület

2017. évi Civil alap B) komponensére benyújtott
intézmény
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális
Központ

támogatás
68.750,-Ft
206.250,-Ft
68.750,-Ft
206.250,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"2017. évi sport alapra beérkezett pályázatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Sport alap nyílt pályázati felhívására benyújtott
pályázatokat az alábbiakban támogatja:
s.sz.
pályázó szervezet
pályázati azonosító támogatás
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
SÁNC Röplabda Sportclub
Gyomaendrődi Judo Klub
Körös Kajak Sportegyesület
RUMBA Táncsport Egyesület
Gyoma-Gym Sportegyesület
Korona Biliárd Klub
Székely Mihály Modellező és Sportklub
Kner Tánc Sport Egyesület

SPO-001-17
SPO-003-17
SPO-004-17
SPO-005-17
SPO-006-17

3.200.000,-Ft
900.000,-Ft
175.000,-Ft
700.000,-Ft
550.000,-Ft

SPO-007-17
SPO-008-17
SPO-009-17
SPO-010-17
SPO-011-17
SPO-012-17
SPO-013-17
SPO-014-17
SPO-015-17

2.000.000,-Ft
125.000,-Ft
1.200.000,-Ft
2.000.000,-Ft
850.000,-Ft
50.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
350.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"2017. évi sport alapra beérkezett pályázatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Sport alap kötött pályázati felhívására benyújtott
pályázatokat az alábbiakban támogatja:
s.sz.
pályázó
pályázati azonosító támogatás
1 Gyomaendrődi Futball Club
SPO-002-17
350.000,-Ft
2 Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
SPO-016-17
350.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
"2017. évi idegenfogalmi alapra beérkezett pályázatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Idegenforgalmi alap B) komponensére
elkülönített 1.400.000,-Ft-ból 100.000,-Ft-ot átcsoportosít az Idegenforgalmi alap A) komponensére, melyben így a
felhasználható összeg 1.600.000,-Ft.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
8. döntési javaslat
"2017. évi idegenfogalmi alapra beérkezett pályázatok támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Idegenforgalmi alap A) komponensére
benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
pályázati
támogatás
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s.sz.

pályázó

azonosító

1 Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
IFA-001-17
GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
2 Egyesület
IFA-005-17

700.000,-Ft

3 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

500.000,-Ft

IFA-006-17

400.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
9. döntési javaslat
"2017. évi idegenfogalmi alapra beérkezett pályázatok támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Idegenforgalmi alap B) komponensére
benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
pályázati
támogatás
s.sz.
pályázó
azonosító
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör a KK. Országos Szövetség
1 Tagja
IFA-002-17
60.000,-Ft
Dél-Alföld-Európai Unió Gazd, Kult, Okt, Int. Együttm.
2 Koordináló Egyesület
3 Halgasztronómiai Egyesület
4 Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
5 Suttyomba Alapítvány
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi
6 Egyesülete
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243.
7 Gyomaendrőd
8 Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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IFA-003-17
IFA-004-17
IFA-007-17
IFA-008-17

50.000,-Ft
250.000,-Ft
150.000,-Ft
400.000,-Ft

IFA-009-17

60.000,-Ft

IFA-010-17

130.000,-Ft

IFA-011-17

200.000,-Ft

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Testvér-települési programok és
együttműködések
Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázatot hirdetett a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú
támogatások” előirányzat terhére, testvér-települési programok és együttműködések megvalósítása érdekében.
A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal
való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata
megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.
A pályázati felhívás tárgya:
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és
fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:
·
meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna,
Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
·
a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
·
a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen
megvalósítandó programok támogatása,
·
a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális
örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
·
új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
Támogatható kiadások: A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés,
szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
Igényelhető támogatás: Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól
2.500.000 forintig terjedhet.
A támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a
Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.
A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
A pályázat megvalósítására vonatkozó határidők:
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
Megvalósítási időszak: 2017. május 1. – 2018. április 30.
Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018.
május 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer
(NIR) segítségével.
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével.
A fentiek alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a nemzeti öntudat erősítése,
testvértelepülési program megvalósítása érdekében. A program során 40 fős nagyenyedi delegációt látunk vendégül
augusztus 17.-augusztus 20. között.
Az ideérkező delegációnak 18-án irányított programokat szerveznénk a Reformáció 500 keretében, valamint
bemutatásra kerülnének a helyi turisztikai lehetőségek. Augusztus 19-i Nemzetközi Halfőző Versenyen a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégium és a gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközép Iskola és
Kollégium csapata is részt vesz, illetve a kísérőrendezvényen a meghívott művészeti csoportok fellépését is
megtekinthetjük.A hétvége hátralévő részében sport-, művészeti, vallási és kulturális programokat szerezünk az
idelátogató csoportnak.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Testvér-települési programok és együttműködések"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap 2017. évi
„Testvér-települési programok és együttműködések” c. pályázati felhívásra 2017. augusztus 17 -2017. augusztus 20.
között megrendezendő Gyomaendrőd-Nagyenyed testvérvárosi program megvalósítása céljából, maximum
2.500.000 Ft-os keretösszegig.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések
és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

EFOP-4.1.8-16 pályázat A könyvtári intézményrendszertanulást segítő
infrastrukturális fejlesztése
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a könyvtári intézményrendszer keretében megvalósuló, az egész életen át
tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására pályázati felhívást tett közzé, melynek címe „A
könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” (EFOP-4.1.8-16).
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft, a támogatott
kérelmek várható száma 16-400 db.
A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek:
1. tevékenységtípus: Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése céljából, a
fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek
tanulására alkalmas helyiségek tereinek kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek kialakítása,
ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl.
mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása, épületbővítés.
2. tevékenységtípus: Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló
meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas
helyiségek tereinek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások,
a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése,
épületbővítés.
3. tevékenységtípus: Könyvtárbusz fejlesztés
4. tevékenységtípus: Digitális laborok kialakítása és kompetencia- és készségfejlesztést támogató
szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzése a különböző életkori sajátosságoknak megfelelően.
5. tevékenységtípus: A könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép
(használói- és munkaállomás), laptop, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint
indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök.
Önkiszolgáló kölcsönzéshez kapcsolódó IKT eszköz és szoftver RFID rendszer kialakításához szükséges IKT és
szoftver. Monitor, szkenner, digitális kamera, külső háttértároló, Wifi- router és egyéb kisértékű IKT eszköz.
A 3. és 4. tevékenységtípus csak megyei könyvtár számára választható.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
6. tevékenységtípus: A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok és
eszközök beszerzése.
7. tevékenységtípus: Fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári infrastruktúra fejlesztése,
kialakítása az alább felsoroltak közül legalább két eszköz vagy szoftver eszköz beszerzése:
- Hangostérkép indukciós hurok
- Optikai segédeszközök, mechanikus segédeszközök, elektronikus segédeszközök, induktív hurkos rendszerek. A
fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök.
A projekt megvalósítására az 1., 2. és 3. tevékenységtípusok esetében 9-24 hónap, míg a 4. és 5.
tevékenységtípusok esetében 9-18 hónap áll rendelkezésre.
A fejlesztéssel érintett ingatlannak rendezett tulajdoni viszonyokkal kell rendelkezni.
A fejlesztés megvalósításával az alábbi számszerűsíthető eredményeknek kell megvalósulniuk.
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Indikátor
Eredmény
Fejlesztett
1 db
informális, nem
formális tanulást
szolgáló terek
száma
A
korszerű 10.000 fő
kulturális
feletti
intézményekben településen
informális, nem minimum
formális tanulási 300 fő/év
programban
résztvevők
száma
A fenntartási időszak a projekt befejezésétől számított 5 évig tart, továbbá a fenntartási időszak alatt vállalni kell
évente minimum 3 nem formális tanulási program megszervezését és lebonyolítását.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. 03. 10. – 2019. 03. 10. között van lehetőség, a pályázatok elbírálása az
alábbi értékelési szakaszokban történik:
1. szakasz: 2017.03.10. – 2017.04.17.
2. szakasz: 2017.04.21. – 2017.10.21.
3. szakasz: 2017.10.27. – 2018.02.24.
4. szakasz: 2018.03.02. – 2018.08.29
5. szakasz: 2018.09.04. – 2019.03.10.
Az igényelhető támogatás összege 5-120 millió Ft között lehetséges, a következő megkötéssel:
1. tevékenységtípus: 5-20 millió Ft
2. tevékenységtípus: 5-20 millió Ft
3. tevékenységtípus: 50-80 millió Ft
4. tevékenységtípus: 30-40 millió Ft
5. tevékenységtípus: 5-20 millió Ft
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.
A fentiekben ismertetett pályázati felhívásra Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Határ Győző Város Könyvtár
fejlesztése érdekében nyújthat be pályázatot, az 1., 5., 6., 7-es prioritások vonatkozásában. A projekt keretében
lehetőség nyílik a könyvtár épületében digitális oktatási terem belső átalakításokkal történő kialakítására, valamint a
szükséges informatikai eszközök (laptopok, tabletek, okostábla, projektor, érintőképernyős monitor, valamint a
szükséges hálózati rendszer), valamint új bútorok beszerzésére, a szükséges akadálymentesítési tevékenység
elvégzésére, akadálymentes mosdó kialakításra.
Az 1-es tevékenységtípus esetében pályázni csak tisztázott tulajdonviszonyok esetében: saját ingatlanon, vagy a
pályázati felhívásnak megfelelő tulajdonosi hozzájárulás birtokában van lehetőség. A Fő út 230. szám alatti
tulajdonba vételét önkormányzatunk kezdeményezte az MNV Zrt-nél. Kérelmünkre az MNV Zrt azt a választ adta,
hogy megpróbálják felgyorsítani a tulajdonba adási folyamatot, és a fejlesztendő ingatlan a pályázat benyújtásáig
remélhetőleg a tulajdonunkba kerülhet.
Amennyiben a pályázat benyújtásáig az ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése nem zárul le, akkor a projekt
keretein belül megvalósítandó digitális oktató terem infrastrukturális fejlesztései nem lesznek elszámolhatóak. Ez
esetben csak az 5., 6., 7., prioritások vonatkozásában tudunk az oktató terem kialakításához szükséges informatikai
eszközök és bútorok beszerzésére pályázni, maximum 20 millió forint összegig.
Fentiek figyelembevételével alternatív határozati javaslatot állítunk össze a pályázat benyújtására vonatkozóan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja,
hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyújtson be
pályázatot A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
című, EFOP-4.1.8-16 számú pályázati felhívásra, Tanulási terek kialakítása a Határ
Győző Városi Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek kialakítása, infrastrukturális
fejlesztése, valamint a kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés megvalósítása
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érdekében, 40 millió Ft keretösszegig, 100 %-os támogatási intenzitás mellett,
amennyiben 2017. április 17-ig, a pályázat benyújtásának határidejéig a
Gyomaendrőd, Fő út 230. sz. alatti ingatlan tulajdonjoga visszakerül az
önkormányzathoz.
Amennyiben 2017. április 17-ig, a pályázat benyújtásának határidejéig a
Gyomaendrőd, Fő út 230. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyának rendezése nem
zárul le, akkor Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A
könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP4.1.8-16 számú pályázati felhívásra, Tanulási terek kialakítása a Határ Győző Városi
Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek kialakításához kapcsolódó informatikai
eszközbeszerzés megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot, 20 millió Ft
keretösszegig, 100 %-os támogatási intenzitás mellett.
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyújtson be pályázatot A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16 számú pályázati felhívásra, Tanulási terek
kialakítása a Határ Győző Városi Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek
kialakítása, infrastrukturális fejlesztése, valamint a kapcsolódó informatikai
eszközbeszerzés megvalósítása érdekében, 40 millió Ft keretösszegig, 100 %-os
támogatási intenzitás mellett, amennyiben 2017. április 17-ig, a pályázat
benyújtásának határidejéig a Gyomaendrőd, Fő út 230. sz. alatti ingatlan tulajdonjoga
visszakerül az önkormányzathoz.
Amennyiben 2017. április 17-ig, a pályázat benyújtásának határidejéig a
Gyomaendrőd, Fő út 230. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyának rendezése nem
zárul le, akkor Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A
könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP4.1.8-16 számú pályázati felhívásra, Tanulási terek kialakítása a Határ Győző Városi
Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek kialakításához kapcsolódó informatikai
eszközbeszerzés megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot, 20 millió Ft
keretösszegig, 100 %-os támogatási intenzitás mellett.

Döntési javaslat
"Komplex könyvtár fejlesztés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be A könyvtári intézményrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16 számú pályázati felhívásra, Tanulási terek
kialakítása a Határ Győző Városi Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek kialakítása, infrastrukturális
fejlesztése, valamint a kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés megvalósítása érdekében, 40 millió Ft
keretösszegig, 100 %-os támogatási intenzitás mellett, amennyiben 2017. április 17-ig, a pályázat benyújtásának
határidejéig a Gyomaendrőd, Fő út 230. sz. alatti ingatlan tulajdonjoga visszakerül az önkormányzathoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be A könyvtári intézményrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16 számú pályázati felhívásra, Tanulási terek
kialakítása a Határ Győző Városi Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek kialakításához kapcsolódó informatikai
eszközbeszerzés megvalósítása érdekében, 20 millió Ft keretösszegig, 100 %-os támogatási intenzitás mellett,
amennyiben 2017. április 17-ig, a pályázat benyújtásának határidejéig a Gyomaendrőd, Fő út 230. sz. alatti ingatlan
tulajdonviszonyának rendezése nem zárul le.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 17.
Felelős: Toldi Balázs
37

Hivatali felelős: Petényi Roland
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

EFOP-1.5.3 pályázat tervezett programja, konzorciumi megállapodás jóváhagyása
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 93/2017. (II.23.) Gye. Kt. határozatában döntött az EFOP-1.5.3-16-os
pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról. Akkor a pályázat még nem tartott abban a stádiumba, hogy a pályázati
programot be lehetett volna mutatni, ezért a Konzorciumi megállapodás, mely tartalmazza a részletes program
megismerését szintén nem került a Képviselő-testület elé beterjesztésre. Az összeállított pályázati program az alábbi
elemeket tartalmazza:
Szociális gondozó képzés, ösztöndíjjal, járási prevenciós program, felvilágosító rendezvények, egyéni fejlesztési
tervek készítése, csoportmunka tréning, önálló életvitelt javító tréning, álláskeresésre felkészítő tanácsadás,
motivációs és attitűdformáló képzés, szemléletformáló antidiszkriminációs tréning, vállalkozási ismeretek tréning,
Karrier tréning a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek számára.
Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és sportesemények szervezése, Innovatív szakmai programok
kidolgozása, szabadidős és sportprogramok szervezése időskorúaknak, életmód klubok létrehozása és
működtetése, Szűrőprogramok szervezése, Közösségszervező alkalmazása.
Közösségi programok szervezése, közösségfejlesztő tréning, önkéntes koordinátorok képzése. ifjúsági referens
alkalmazása, generációk közötti együttműködési programok, tudáscsere.
Testvérvárosi programok, nyári táborok, vándortáborok, helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényei, járási
hagyományőrző és sportnapok.
Gyakornoki programok szervezése, szórakozóhelyek biztonságának növelése, települési ösztöndíjprogramok
felsőoktatási hallgatóknak és középiskolai tanulóknak. Fiatalok helyben maradását segítő szolgáltatási portfólió
kidolgozása, települési kedvezménykártya, illetve a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés.
A Konzorciumi megállapodás is összeállításra került, melyet a határozati javaslat tartalmaz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntési javaslat
"Pályázati program és konzorciumi megállapodás jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1-5.3-pályázatra benyújtandó pályázati
programot megismerte azt jóváhagyja, továbbá az alább olvasható Konzorciumi megállapodást megismerte, a benne
foglaltakat jóváhagyja, felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Konzorciumi megállapodás aláírására az alábbi
tartalommal:
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban
megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.
pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben
foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:
Szervezet neve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
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Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

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

Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

Dévaványa Város Önkormányzata
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
344740

Szervezet neve:
Postacím:

Hunya Község Önkormányzata

Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:
Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

725327
15725321-2-04
Valánszki Miklós Róbert

15344746-2-04
Kovács Mária

5555 Hunya, Rákóczi út 19.
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
346788
15346786-2-04
Hegedüs Roland

Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
725570
15725572-2-04
Petneházi Bálint Lászlóné

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Gyomaendrőd Város Önkormányzatát (a
továbbiakban Vezető-t) választják.
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a
alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a
támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása
esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban
részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az
abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt
tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
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7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a
projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal
mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

..............................................
Valánszki Miklós Róbert
Dévaványa Város
Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

konzorciumi tag

..............................................
Kovács Mária
Ecsegfalva Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

konzorciumi tag

..............................................
Hegedüs Roland
Hunya Község Önkormányzata

..............................................
Petneházi Bálint Lászlóné
Csárdaszállás Községi Önkormányzat

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Hozzájárulás a Gyomaendrődi Futball Club pályázatához
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a látvány-csapatsportok támogatása program (TAO) keretében 2017.
évben is meghirdeti az amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők, kiszolgáló létesítmények)
építését, felújítását támogató pályázatát. A Gyomaendrődi Futball Club, az elmúlt évekhez hasonlóan a 2017/2018as évre kiírt pályázaton is szeretne indulni, hozzájárulva ezzel az – Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő – Erzsébet ligeti pálya korszerűsítéséhez.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága minden évben – kötelezően – elvégzi a labdarúgó
pályák hitelesítési vizsgálatát, amely elemzi a létesítményhez tartozó kiszolgáló helyiségek számát és annak
minőségét is. Az engedélyezési eljárás során – már több ízben is – kifogásolták, hogy az Erzsébet ligeti pályán nincs
megfelelő számú női-, férfi-, és akadálymentesített mellékhelyiség, amely az engedélyezés egyik feltétele.
A hitelesítési előírásokon túl, fontosnak tartjuk, hogy a gyomai sportpályán megjelenők – sportolók, szurkolók, diákok
– minél magasabb színvonalú kiszolgálását ilyen létesítmények létrehozásával is
.
A Gyomaendrődi Futball Club elkészíttette az előzetes terveket, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk. A
kialakítandó mellékhelyiségek a meglévő épület mellett helyezhetők el, egy teljesen új, de csatlakozó épületrészként.
A pályázat megvalósulásának egyik feltétele az, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyomaendrődi Futball Club az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 1099
hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatt található ingatlanon, a
társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport
támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és
felújítást végezzen.
Nyertes pályázat esetén a sportszervezet (Gyomaendrődi Futball Club) a beruházás és felújítás Önkormányzati
tulajdonba kerülését követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 15 (tizenöt)
éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.
Amennyiben a Képviselő-testület a hozzájárulását adja pályázathoz, akkor a határozati javaslatban szereplő kötött
szövegezésű nyilatkozatot kell tennie.
A TAO program keretében végrehajtandó tárgyi eszköz beruházás 30 %-os önerő biztosítását igényli a pályázótól. A
Gyomaendrődi Futball Club részére a pályázatokhoz korábban az Önkormányzat biztosította az önerőt. A részletes
költségtervekről egy későbbi testületi ülésen tudunk beszámolni. A nyilatkozat kiadása költségvetési kiadást érintő
kötelezettség vállalást nem keletkeztet.
Az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában az 1099 hrsz.-ú sporttelep megnevezésű ingatlan a törzsvagyon
részét képezi, amely korlátozottan forgalom képes.
Az ügyben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdési alapján a Képviselő –
testület jogosult dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a
Gyomaendrődi Futball Club által az Erzsébet ligeti sportpályán tervezett
építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházáshoz és felújításhoz a
határozati javaslatban megfogalmazott nyilatkozat feltételei szerint.

Pénzügyi, Gazdasági,

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a
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Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Gyomaendrődi Futball Club által az Erzsébet ligeti sportpályán tervezett
építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházáshoz és felújításhoz a
határozati javaslatban megfogalmazott nyilatkozat feltételei szerint.

Döntési javaslat
"Hozzájáruló nyilatkozat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyomaendrődi
Futball Club az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 1099 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatt található ingatlanon, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével
építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást végezzen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati eljáráshoz az alábbi szövegezésű
nyilatkozatot adja ki.
„NYILATKOZAT
- építési engedély köteles beruházások tárgyában Alulírott Toldi Balázs, mint Gyomaendrőd Város Önkormányzata (cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.; a
továbbiakban: „Önkormányzat”) polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelentéseket és
kötelezettségvállalásokat teszem:
Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Gyomaendrődi Futball Club (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. ; képviselő: Vinkovics Attila elnök; a továbbiakban: „Sportszervezet”) az
Önkormányzat kizárólagos, 1/1-ed arányú tulajdonában álló 1099 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”) a társasági adóról és
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao. tv.”) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport
támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és
felújítást végezzen.
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6a) bekezdése alapján, amennyiben az építési
engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás és felújítás az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező
ingatlanon valósul meg és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül az Önkormányzat és a
Sportszervezet között a beruházás értékéről szóló megállapodás megkötésre került, abban az esetben az építési
engedélyhez kötött beruházás és felújítás a megállapodás alapján az Önkormányzat tulajdonába kerül.
A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportszervezet a
Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) által jóváhagyott sportfejlesztési programjának, a látványcsapatsport támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az
Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének megfelelően, az Ingatlant a beruházás és felújítás Önkormányzati
tulajdonba kerülését követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 15 (tizenöt)
éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon harmadik személynek
nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná vagy kizárná a
Sportszervezetet abban, hogy az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást megvalósítsa, és
azt a fent említett beruházás esetében 15 (tizenöt), illetve felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon belül
korlátozásoktól mentesen használja.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult vagyok, a szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat kiállításához szükséges testületi
döntéseket a jogszabályokkal összhangban a Sportszervezettel megkötendő megállapodásra is kiterjedő hatállyal
meghozta, és amelynek megkötésére és betartására az Önkormányzat a jelen Nyilatkozat aláírásával is
kötelezettséget vállal.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. március …….

___________________
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
Polgármester”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2016. november 25-én és 2017. február 28-án ülést
tartott, melyen két Gyomaendrődöt is érintő előterjesztés is szerepelt.
1.

Társulási megállapodás módosítása

Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 68/2016. (X.26) számú határozatával döntött arról,
hogy 2017. január 1. napjától nem kívánja a belső ellenőrzési feladatokat kistérségi szinten ellátni. A belső
ellenőrzés Gyomaendrődöt csak közvetett módon érinti (Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzése) ezért
Önkormányzatunknak is foglalkoznia kell a döntéssel.
A belső ellenőrzés része a Társulási megállapodásnak, így a feladat megszüntetése a megállapodás módosításával
jár. A megállapodás módosítását a Társulási Tanács 76/2016. (XI.25.) határozatával elfogadta, de azt Képviselőtestületeknek is jóvá kell hagyni.
A döntés az Önkormányzat működését nem érinti.
A Társulási Tanács elé terjesztett előterjesztés és döntés a mellékletben megtalálható.
2.

A Társulás jövőbeni fenntartása, működtetése

A bekövetkezett jogszabályi változások miatt a Társulási Tanács 2017. február 28-i ülésén tárgyalta a Társulás
jövőbeni fenntartásának, vagy az esetleges átalakításának, megszűntetésének lehetőségeit.
A Tanács az 5/2017. (II.28.) számú határozatával arról döntött, hogy a Társulás elnöke és a Szarvas Város címzetes
főjegyzője dolgozza ki a társulás 2018. január 1. napjától történő további működtetésének vagy a megszüntetésének
feltételeit, figyelemmel a folyamatban lévő pályázatokra.
A Társulási Tanács elé terjesztett előterjesztés és döntés a mellékletben megtalálható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a
Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 76/2016.
(XI.25.) és az 5/2017. (II.28.) határozatával.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a
Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 76/2016.
(XI.25.) és a 6/2017. (II.28.) határozatával.

1. döntési javaslat
"Társulási Megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa 76/2016. (XI.25.) határozatával.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
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"Társulás jövőbeni fenntartása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa 6/2017. (II.28.) határozatával.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló gazdasági
társasága, mely mezőgazdasági termelőszervezetet az önkormányzat 559/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával
alapította. Az önkormányzat tulajdoni hányada 97%, az alapításhoz 2.900.000 forint törzsbetétet biztosított a
Képviselő-testület. A Földkezelő Kft. alapításának célja az önkormányzat tulajdonában álló földterületek szakszerű
hasznosítása volt. A Kft. a 2016/2017-es termelési évben több mint 88 ha területen folytat gazdálkodási
tevékenységet.
A Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben
kérte a kft. 2017. évben jelentkező költségeinek részbeni előfinanszírozását. Az előfinanszírozás módja kölcsön
biztosítása, összege 6.000.000 forint. A költségek megelőlegezése azért válik szükségessé, mert a gazdálkodási
tevékenységből származó bevétel, valamint a földterületekhez kapcsolódó földalapú támogatás jóval a kiadások
jelentkezése után fog realizálódni. A törzstőkén felül a Kft. egyéb forrással még nem rendelkezik.
A kölcsön folyósítása 2017. április hónapjának első hetében egy összegben történne, a visszafizetés végső
határideje 2018. december 30-a.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.)
önkormányzati rendeletében 6 millió forint összegű keretet különített el úgy, mint a Földkezelő Kft. működési
kiadásaihoz biztosított kölcsön összege.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat jóváhagyását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Kölcsönszerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. részére 6.000.000
forint összegű tagi kölcsönt biztosít, mely összeget a Kft. gazdálkodási tevékenységének finanszírozására
fordíthatja. A kölcsön forrása a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6.
mellékletének 51. sorában megtervezett 6 millió forint összegű keret. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert az alábbi kölcsönszerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS-TERVEZET
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám:
15725527-2-04 bankszámlaszám: 53200125-11062402 képviseli: Toldi Balázs polgármester) mint kölcsönadó (a
továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről
a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 25449316-2-04,
bankszámlaszám: 53200125-11099327, képviseli: Varjú Róbert ügyvezető) mint kölcsönvevő (a továbbiakban:
Kölcsönvevő) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények:

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló gazdasági
társasága, mely mezőgazdasági termelőszervezetet az önkormányzat 559/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával
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alapította. Az önkormányzat tulajdoni hányada 97%, az alapításhoz 2.900.000 forint törzsbetétet biztosított a
Képviselő-testület. A Földkezelő Kft. alapításának célja az önkormányzat tulajdonában álló földterületek szakszerű
hasznosítása volt.
A Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben
kérte a kft. 2017. évben jelentkező költségeinek részbeni előfinanszírozását. Az előfinanszírozás módja kölcsön
biztosítása, összege 6.000.000 forint. A költségek megelőlegezése azért válik szükségessé, mert a gazdálkodási
tevékenységből származó bevétel, valamint a földterületekhez kapcsolódó földalapú támogatás jóval a kiadások
jelentkezése után fog realizálódni. A törzstőkén felül a Kft. egyéb forrással - melyből a költségek előfinanszírozását
biztosítani tudná – nem rendelkezik.
2. A szerződés tárgya
2.1. Kölcsönadó - Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2017. () Gye. Kt. határozata alapján - mindösszesen
6.000.000 forint, azaz Hatmillió forint összegű kölcsönt biztosít Kölcsönvevő részére. A kölcsön összege a
Kölcsönvevő által művelt, 88,39 ha önkormányzati tulajdonú földeken folytatott gazdálkodási tevékenység során
felmerülő költségek finanszírozására használható fel.
2.2. Kölcsönadó a kölcsön összegét egy összegben utalja át az Kölcsönvevő bankszámlaszámára a szerződés
aláírását követő 15 napon belül.
2.3. Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a kölcsön összegét az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11099327 számú számlájára utalja át.
2.4. A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő részére.
2.5. Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó által biztosított kölcsönt 2018. december 30. napjáig egy összegben
visszafizetni. A kölcsön törlesztése átutalással történik, a Kölcsönadó 53200125-11062402 számú bankszámlájára.
2.6. A Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, hogy jelen
szerződésből eredő mindennemű lejárt követelését, illetőleg a szerződés megszegésével kapcsolatos követeléseit a
Kölcsönvevő Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett összes fizetési számlája és a hozzá
tartozó alszámlák terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet nélkül, külön engedély vagy nyilatkozat
nélkül azonnali beszedési megbízás útján érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. Kölcsönvevő
tudomásul veszi, hogy az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó felhatalmazás csak
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárulásával vonható vissza. A Kölcsönvevő a szerződés aláírásával
egyidejűleg felhatalmazó levelet állít ki a Kölcsönadó javára azonnali beszedési megbízás érvényesítésére.
3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás
3.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.
3.2. Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a)
a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen;
b)
a kölcsönvevő a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja;
c)
a Kölcsönvevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a
kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
d)
a kölcsönvevő más súlyos szerződésszegést követett el.
4. Egyéb rendelkezések
4.1. a Kölcsönvevő képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat
a)
a Kölcsönvevő megfelel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
b)
a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-a értelmében
átlátható szervezetnek minősül.
c)
a Kölcsönvevőnek jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása.
4.2. A felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő esetleges vitákat
békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a felek kikötik –
hatáskörtől függően – a Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
4.3. 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 szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a
szerződés teljesítésére kihatással lehet.
4.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az Áht. rendelkezései, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
4.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2017. () Gye. Kt. határozatával felhatalmazta
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polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
4.6. Jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
Gyomaendrőd, 2017. április
………………………………….
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
(Kölcsönadó)
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyzem:
…..............................................................
Dr. Uhrin Anna
jegyző

………………………………….
Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
(Kölcsönvevő)
Képviseli:
Varjú Róbert ügyvezető igazgató
…..............................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
Az adomány célja, az Alapítvány alapító okiratában rögzített tevékenység, közhasznú cél megvalósítása. Az
Országos Mentőszolgálat korszerű európai színvonalon történő működésének támogatása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a Képviselőtestület hatáskörében nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele. Fentiek értelmében javasoljuk, hogy
a Képviselő-testület hagyja jóvá a támogatás nyújtását az alapítvány részére. A támogatás forrásául Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017 (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-ában
meghatározott Polgármesteri Alap 700.000,-Ft-ot javasoljuk.
Az Alapítvány részére 30.000,-Ft támogatás jóváhagyását javasoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére nyújtott
30.000,-Ft, azaz Harmincezer Forint támogatást jóváhagyja. A támogatás forrása a 7/2017 (II. 21.) önkormányzati
rendelet 6. §-ában meghatározott Polgármesteri Alap. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Városa részére felajánlott ajándék
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszelyné Kis Kováts Viktória endrődi születésű amatőr művész, 2016 júniusában kereste meg Önkormányzatunkat,
azzal, hogy mintegy 90 alkotását szeretné szülővárosának adományozni. A művésznő 2016. december 6-án elhunyt.
Lánya, Kiszely Katalin ismételten megkereste az Önkormányzatot az édesanyja által felajánlott festmények ügyében,
ezért szakmai javaslatot kértünk Dr. Frankó Károlytól, a Városi Képtár kuratóriumának elnökétől, valamint Dr.
Szonda Istvántól, a Szent Antal Népház igazgatójától.
Dr. Frankó Károly kuratóriumi elnök javasolja az ajándék elfogadását és javasolja azok Szent Antal Népházban
történő időszaki kiállítását.
Dr. Szonda István igazgató úr javaslata, hogy az adományozó nemes gesztusát mindenképpen fogadni kell, ezért a
csaknem 100 db képből 30 db (adományozók által kiválasztott) képet fogadjon el a város.
Mindkét szakértő javaslatot tett arra, hogy a festmények a város intézményeiben kerüljenek elhelyezésre, kiállításra
elsősorban Endrődön, hiszen a művész endrődi származású volt.
Az előterjesztés mellékletét képezi Kiszelyné Kis Kováts Viktória önéletrajza, ajándékozási nyilatkozata.
Fényképek a festményekről itt érhetőek el:
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/festmenyek.pdf
Az ajándék elfogadását határozatban szükséges rögzíteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a következő döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
""Gyomaendrőd Városa részére felajánlott ajándék" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja néhai Kiszelyné Kis Kováts
Viktória endrődi születésű amatőr művész szülővárosának adományozott 90 alkotását, festményét. Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az ajándékozási szerződés
megkötéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására, az ajándékozási szerződés megkötésére és valamennyi
szükséges jognyilatkozat megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

51

Önéletrajz
Kiszelyné, Kis Kováts Viktória vagyok. Endrődön születtem 1921 december 22.-én. Nyolcan
voltunk testvérek. Elemi iskoláimat itt végeztem. Férjem Kiszely Lajos. 1947-ben esküdtünk,két
lányunk született, Mária 1949-ben, Katalin 1951-ben. Szép új házat építettünk a Petőfi u. 1 sz.
alatt, mégis el kellett otthonról jönnünk, mert sem a férjem, sem én nem kaptunk munkát.
Anyám Gellai Viktória, a népes Gellai családból való, legtöbbjük gazdálkodó volt. Apám Kis
Kováts Pál . Őseink Szuhakállóról költöztek Endrődre 1767-ben. Endrőd község akkori bírája
kovácsmestert hívatott a község szolgálatára. Földbirtokot, házat, kovácsműhelyt biztosított a
letelepedéshez. Ma is a család birtokában van a meghívólevél. A műhely, a mesterség apáról-fiúra
öröklődött. A nagyatádi homokfutó / cséza / kocsi díszítővasalásának festése már gyerekkoromban
megragadott. Anyám szebbnél szebb szőtteseinek elkészítésében is részt vettem, kezdve onnan
hogy lent termesztettünk és a szövéshez előkészítettük. Apám 30 évig az ipartestület elnöke volt,
sok szép szedett mintás és feliratos abroszt szőtt anyám a testület összejöveteleihez. Nagy
kedvem tellett színes minták kitalálásában is. Később ennek nagy hasznát vettem a nyolcvanas
években, a férjemmel Hollókőn külföldi csoportokat tanítottunk szőni,16 db. régi szövőszéken,
amelyet a férjem hozott működésképes állapotba. Ebben az időben magamnak is szőttem, amiből
kiállításom is volt Szentendrén.
Tanáraim rajzórán mindig megdicsértek. Óvodás majd iskolás lányaimmal sokat rajzoltunk,
festettünk együtt. 1960-ban mint előttünk annyian mások, mi is eltéptük gyökereinket, és
Budapestre költöztünk. Szaknővérképzőt végeztem, de a rendelőintézeti munka mellett is mindig
szakítottam időt a festésre. A lányaim közben elvégezték az Iparművészeti Főiskolát, sokszor
kedvemet szegték a kritikájukkal. Nyugdíjas koromtól intenzívebben festek. A múltból és a jelenből
is csak a “ szépet” festem.
Nagy szerencsém volt hogy találkoztam Cséri Lajos szobrászművésszel, aki a Képzőművészeti
Főiskola elvégzése után a Népművelődési Intézetben, majd a Művelődési Minisztériumban a
képzőművészek ügyeivel foglalkozott, és még nyugdíjas korában is nagy lelkesedéssel törődött az
alkotókkal, így az én munkáim zsűrizésével is. Az őszinteségükért szereti az amatőr művészeket,
mondta. Régen minden kiállítás előtt össze kellett válogatni az anyagot, lezsűriztetni, az árváltozás
miatt esetleg újrazsűriztetni. A zsűri a Népművelési Intézet szervezésében működött, mely a
rendszerváltozás idején megszűnt, már nem kötelező, azért nincs a többi kép lezsűrizve, A közölt
árak csak jelzés értékűek, mivel 25 évvel előttiek.
Több helyen volt kiállításom Endrődön, Szentendrén, Balatonkenesén, és legtöbbször
Budapesten. A vendégkönyv bejegyzéseit nagy örömmel olvasgatom. Nem szívesen váltam meg
a képeimtől, ezért ez csak néhányszor fordult elő.
Gyerekkorom emlékei velem élnek, elhoztam otthonról, képekben őriztem meg, a későbbi
emlékeim is képpé váltak, régóta foglalkozok a gondolattal hogy visszaviszem, mert én is mindig
hazavágyok.

90 db-ot válogattam össze, vannak még befejezetlenek, és a szobáim falain, amelyektől még
nem tudtam megválni, de ennek egy részét is odaszánom.
Remélem örömük telik bennük.

Budapest, 2016. Június. 17.

Üdvözlettel:

Kiszely Lajosné

Tisztelt Polgármester Úr !
Elnézését kérem hogy néhány hétig nem jelentkeztem. El voltam foglalva a válogatással, és a
képek rendbetételével . Ami még hátra van, az a csomagolás. Mérettől függően hármasával,
négyesével össze tudom csomagolni hogy könnyebb legyen a szállítás.
A fényképek nem egészen valósághűek, tavaly már elküldtem Szonda úrnak is.
Ha szeretnének egy átfogóbb véleményt a munkámról, Cséri Lajos szobrászművész /
telefonszáma: 06 1 311 6374/ nagy megtiszteltetésnek venné ha kikérnék a véleményét, annak
ellenére hogy 88 éves, és a betegségei lakásához kötik szívesen segít.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a mai napon a mellékelt lista szerinti 90 db.
különböző méretű festményt szülőhelyemnek Gyomaendrődnek ajándékozom, minden
ellenszolgáltatás nélkül.
A zsűrizéskor árat is adnak, de ez már nem reális, jelen esetben csak jelzés értékűek.
A koromnál fogva, nekem az öröm és a bánat is árthat, nem igen tudok kimozdulni sem, így
egyszerűen csak át szeretném adni őket. Nekem elég a tudat hogy jó helyre kerülnek.

Budapest, 2016. Június. 17.

Üdvözlettel:

Kiszely Lajosné

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Wodianer tér felújítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A január 1-én megkezdődött Gyoma újratelepülésének 300 éves évfordulójának emlékévével kapcsolatban már több
döntést is hozott a Képviselő-testület, többek között a Wodianer Albert tér felújításáról és emléktérré alakításáról is.
A megszületett döntéseknek megfelelően ötlet pályázat került kiírásra a tér átalakítására vonatkozóan.
A pályázati felhívás 2017. január 25-én került kiküldésre 3 olyan tervező részére, melyet a referenciáik alapján
megfelelőnek találtunk a tervezés elvégzésére.
A pályázat célja a 300 éves Gyomát, illetve az újratelepülést idéző, arra emlékeztető emléktér és installáció
(térplasztika) kialakítása volt, szem előtt tartva azt, hogy a Képzőművészeti Lektorátus véleménye szerint nem
célszerű képzőművészeti alkotással ellátni a teret. Mindezek figyelembevételével a pályázóktól kert és tájépítészi
terveket vártunk.
A február 28-ai beadási határidőre csak 1 db pályamű érkezett be, melynek készítője Zilahi Péter DLA okleveles
építész tervező.
A benyújtott pályamű a csatolt mellékletben megtalálható.
A benyújtott pályázat szerint a terv kiviteli tervének elkészítését nettó 800.000 Ft-ért vállalja a tervező, 45 napos
tervezési határidővel. A tervezett műszaki tartalom nem tartalmaz építési engedély köteles tevékenységet.
A tér tervezett kialakítási költsége bruttó 9,2 millió forint. A tervezési díj és a tervezet műszaki tartalom kialakítás a
2017. évi költségvetésben elkülönített 12 millió forint terhére biztosítható, többlet forrás nem szükséges.
Természetesen a benyújtott pályamű műszaki tartalma még képlékeny, tehát amennyiben a terv elnyeri a Képviselőtestület tetszését, de változtatási igény merül fel, úgy azt jelezni tudjuk a tervező részére.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kiviteli tervek elkészítését, úgy azok elkészítését követően a
kivitelezés pontos bekerülési költségéről szóló előterjesztés beterjesztésre kerül a júniusi ülésre.
A Bizottsági vélemények alapján megkezdtük az új pályázati felhívás kidolgozását, melyet a Képviselő-testületi
ülésen bemutatásra kerül.
Kérem a Képviselő-testületet a pályamű értékelésére és az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy új,
nyílt ötletpályázat kerüljön kiírásra.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy új
ötletpályázat kerüljön kiírásra.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy új,
nyílt ötletpályázat kerüljön kiírásra.

Döntési javaslat
"Terv elfogadás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
52

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré
alakítására kiírt ötletpályázatot eredménytelennek nyilvánítja és az alábbiak szerint új pályázatot ír ki:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd, Wodiáner Albert tér fejlesztése
Ötletpályázat
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KONCEPCIÓ

A Wodiáner tér jelenlegi állapotában nem
tekinthető valódi térnek, mivel elbokrosodott,
térfalak nem határolják, nincs olyan térformáló
eleme, ami vonzóvá tehetné a látogatók
számára.

Térfalak kialakítása érdekében új kis növésű,
magas törzsű fák ültetését javasoljuk, amik a
lombkoronájuk szintjén képesek térfalat alkotni a
Petőfi utca és a Fő út felől is.
A tér formálás módjában törekedtünk a minél
költséghatékonyabb,
ugyanakkor
magas
színvonalú tér megalkotására. Ennek érdekében
két különböző minőségű térfelületet hoztunk
létre, ezzel is differenciálva azok fontosságát és
jelölve a téren zajló esemény helyszínét.
A kevésbé fontos, a teret keretszerűen
körbeölelő közlekedési tengelyek egyszerű Leier
Forum
térburkolatot
kapnak,
melyek
a
lehetőségekhez képest költséghatékonyak.
A kiemelt felületeken (térplasztikák) bazalt
kiskockakő burkolatot terveztünk, melyre a
bontott mészkőtömböket és az új, anyagában
színezett betontömböket helyeztük. A
betontömbök alsó élében led-szalagos
térvilágítást terveztünk a bazalt burkolat surló
fénnyel történő megvilágítására.

"Feketén-fehéren"
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diákok vonulási
útvonala a menza felé

FSZ

FSZ

új ültetésű fákkal,
lombkorona szinten
létrehozott térfal

TEMPL .

Kiss Bálin Általános Iskola
egyetlen valós térfala

magasabb minőségű
térfelület
meglévő és megmaradó
nyomós kút

új ültetésű fákkal,
lombkorona szinten
létrehozott térfal

Petőfi utca felőli
gyalogos közlekedés
tengelye

FSZ
FSZ

FSZ

+1

FSZ

Ebből kiindulva egy olyan átlátható, szellős
városi teresedés kialakítására törekedtünk, ami
azonkívül, hogy szép és rendezett, információval
képes szolgálni az idelátogatónak a városról.
Ennek érdekében két fő vizuális irányt vettünk
alapul, amire szervezve határoztuk meg a
térburkolatok foltjait (ld. koncepció tervlapon):
A Kiss Bálint Általános Iskola oldalára vetített
régi
képekből,
mai
felvételekből
(sportesemények, néptánc bemutatók, városi
rendezvények) készült mozgóképes slideshow
adja a kompozíció egyik irányát. A projektoros
vetítés a technika óvása érdekében szezonális,
de szezon alatt is ideiglenesen bárhova
áttelepíthető, így szolgálni képes az egész
várost a szükséges helyeken. A templom, mint
kompozíciós elem a létrehozott térfalak
segítségével hozza létre a másik irányt.

FSZ

Fő út menti
kerékpárút
közlekedési tengelye

FSZ+1

Téralakítási elképzelésünk volt egy olyan városi
köztér megalkotása, ami újra befogadó tud lenni,
és képes élménnyel szolgálni az idelátogató
turistákat és helyi lakosokat. Így a tér
újratelepítésével kívánunk megemlékezni az
1717-es, Gyoma 300 éves évfordulójára.

FSZ

FŐ KÖZLEKEDÉSI TENGELYEK

TÉRFALAK KIALAKÍTÁSA

A tér fizikai méretéből adódóan nem javasoljuk a zöldfelület szétszabdalását, hanem erre a három fő közlekedési
tengelyre füzzük fel a központi, magasabb minőségű térfelületet, melyhez anyaghasználatában hozzákapcsoljuk a
kutat, mint a nyári forró napokon forgalmat generáló térelemet.

A tér kürül valójában egyetlen térfal található, amit a Kiss Bálint Általános Iskola keleti homlokzata képez. Másik
három oldalról út szegélyezi a teret, aminek köszönhetően nem érzékelhetőek a Wodiáner tér méretei, midemelett
vizuálisan szétfolyik. Ennek orvosolása végett a Fő út és a Petőfi utca felől telepített fákkal, lombkorona szinten
térfal kialakítását javasoljuk.

vetített felület

új telepített fasor
ülőkövek
az emlékmű mészköveinek felhasználásával
templomtorony és óra
megmaradó 1919-es domb

vetített felület

új gyepesített felület
meglévő kerékpárút

új telepített fasor
új kerékpártárolók
új köztéri kukák
meglévő, újrafestett nyomóskút

A TÉR FŐ IRÁNYAI
A tér kompozíciójában két jelentős nézetet alakítottunk ki. Az egyik a Kiss Bálint Általános Iskola oldalára vetített
képeket, a másik a templomtornyot veszi irányba. Ennek a két iránynak a metszéspontjában helyezzük el a leülő
felületeket.

KONCEPCIÓ
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Kis Bálint Általános Iskola épülete
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HELYSZÍNRAJZ M1:200

2.

újrafüvesített felület

Leier Fórum 60/20/8cm
ezüstszürke térkő

meglévő kerékpárút
és járda

újrafüvesített felület

villanyoszlop
áramvétel innen, földkábellel

meglévő, megmaradó kút

bazalt kockakő burkolat

elektromos doboz

MMCITÉ BTT302 hullaadéktároló

megmaradó "domb"

ülőfelület (65/100 - m50)
az elbontott 1919-es
Tanácsköztársaság Emlékmű
mészkőkockái

kerékpártároló
40.40.3 zártszelvény keret

ülőfelület (64/100 - m50)
színezett beton tömb

vandálbiztos időjárásálló dobozba
helyezett projektor

újonnan telepített SF minősítésű fa

vetítő által megvilágított felület

Bazaltkocka térkő

Leier Forum 20/60cm térkő

MMCITÉ hulladéktároló

zártszelvény kerékpártároló

egyedi beton ülőkockák

Anyagában színezett beton ülőkő
Sötétszürke
Alsó sávban élvilágítással

Mászkő ülőkő
'19-es emlékmű bontásával kapott kövekből

Bazalt kockakő
Helyszínen lévő kövek kiegészítésével

Meglévő kút
Fehérre mázolva

Anyagában színezett beton ülőkő
Sötétszürke

Bazalt kockakő
Helyszínen lévő kövek kiegészítésével

IZOMETRIA A TÉRPLASZTIKÁRÓL

"Feketén-fehéren"
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IZOMETRIA A KÚTRÓL

TÉRPLASZTIKA

3.

Az egyedi beton ülőkockák a bazalt kockakővel azonos színben készülnek.
A kockán dombornyomott módon kívánjuk megjeleníteni Gyoma újratelepítésének emlékeit.
Egy pecsét...
Egy idézet...
Egy jel...
A jelek és feliratok pontos mérete és pozíciója részlettervezést igényel, azonban cél a jól látható, karakteres megjelenés.
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1
Bazaltkocka térkő

Cserjés pimpó
Potentilla fruticosa ’Elizabeth’

Orvosi levendula
Lavandula angustifolia
’Ellagance Purple’

Évelő díszgyertya
Gaura lindheimeri ’Gambit White’

Pipacs
Papaver orientale ’Brilliant’

Fő ú
t

P4

2
Orvosi
P3 zsálya
Salvia officinalis ’Berggarten’

Leier Forum 20/60cm térkő

Galagonya
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'’

cserjék

3
MMCITÉ hulladéktároló

5
5
2

4
zártszelvény kerékpártároló

5
2
5

5

1

5

P2

5
1

3
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5
egyedi beton ülőkockák
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Babérmeggy
Prunus laurocerasus ’Piri’

Sásliliom
Hemerocallis ’Pandrora’s Box’

TÁJÉPÍTÉSZET

5.
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A tér kompozíciója a templomtoronnyal
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7.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

ötletpályázatot ír ki

Gyomaendrőd Wodianer Albert terének
Gyoma 300 éves évfordulójának emléket állító szimbolikus, tematikus
térplasztikával ellátott köztérré alakítására

meghívásos ötletpályázat

pályázati kiírás

2017. március

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt, országos tervpályázatot ír ki Gyoma 300
éves évfordulójának emléket állító köztér elkészítésére és az helyét szolgáló park építészeti és kertészeti környezetének megtervezésére.
A pályázat kiírója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A pályázat célja: A pályázat célja a 300 éves Gyomát, illetve az újratelepülést idéző,
arra emlékeztető emléktér és installáció (térplasztika) kialakítása.
Gyomaendrődöt alkotó egykori Gyoma település, a török hódoltság utáni elnéptelenedést követően 300 éve települt újra. Gyoma újratelepülésének 300-ik évfordulójának emlékeként Gyoma egyik patinás terét, a Wodianer Albert teret emléktérré kívánja alakítani. Ennek érdekében pályázatot hirdet a 300 éves jubileum emlékterének
és azon elhelyezésre kerülő esztétikailag és tartalmában igényes köztér megtervezésére és megvalósítására.
A téren elhelyezett térplasztika, térépítészeti megoldás szimbolizálja Gyoma életterét
alkotó három körös találkozását, a napsütötte folyók, árterek és holtágaik vizeit. A
tervben a vizet és fényt célszerű együtt kezelni. A koncepció opcionálisan tartalmazhatja a tényleges folyó vizet és a villanyvilágítású fényhatásokat is.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tér építészeti (járda, sétány, virágtartók,
ülőpadok), - opcionálisan a gépészeti - továbbá a kertészeti kialakítását úgy, hogy az
emléktér funkciójában egy élettel megtöltött, „belakott” pont legyen a város életében. A rajta elhelyezett, a történelmi eseményre utaló szimbólum is térszintben kerüljön megvalósításra megőrizve a park zöld jellegét, az ősfákat.
Az alkotás helyszíne: Gyomaendrőd, Wodianer Albert tér a mellékelt tervezési alaptérképen feltüntetett fákkal, meglévő burkolatokkal.
https://www.google.hu/maps/@46.9385032,20.8293604,3a,75y,203.07h,78.61t/data=!
3m7!1e1!3m5!1skRmCgGupcO8A1N_nJc9aaw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk
%3Fpanoid%3DkRmCgGupcO8A1N_nJc9aaw%26output%3Dthumbnail%26cb_client
%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D11
0.41463%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=hu

Az alkotásnak helyet adó tér a Fő út és Petőfi utca találkozásában, a Kis Bálint Általános Iskola központi épülete előtt, régi polgári épületek gyűrűjében található. Jelenleg
funkció nélküli, ősfás, füves terület, üldögélős hely, nem pedig térköves. A téren található ’19-es emlékmű elbontásra kerül, mely akár felhasználható a lehet egy szimbolikus térplasztika kialakítására.

Pályázat jellege: nyílt
Pályázók köre: táj és/vagy kertépítő műfajban referenciával rendelkező, munkájukat
hivatásszerűen végzők.
A köztéri térplasztika mérete: a megjelölt tér szerkezetébe, közvetlen környezetébe
illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő, Gyoma újratelepülésének 300-ik
évfordulóját, a település jegyeit idéző, azt szimbolizáló, térszín közeli megformálás.
Az alkotás karaktere, anyaga: a kiíró nem tesz megkötést a térplasztika karakterére,
anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan, de elvárja, hogy megvalósulás esetén az alkotás a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem
igénylő, tartós és időtálló és lehetőség szerint gyermek barát kialakítású legyen.
Előnyt élvez a fényfestést tartalmazó pályamű.
A ráfordítható teljes kivitelezési költség: 11.500.000 forint (mely tartalmaz mindennemű, a kivitelezés lezárásáig szükséges költséget, beleértve a kiviteli tervek elkészítésének költségeit is)
Egyeztető tárgyalás és bejárás lehetősége, kérdések feltevésének lehetősége:
2017. április 12. (szerda) 10,00 óra, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban.
A helyszínt a pályázók szabadon megtekinthetik.
Benyújtás időpontja: 2017. május 3. 16:00 óra
A pályaművek elbírálása: A pályamunkákat Gyomaendrőd Város Főépítésze szakmai javaslatát figyelembe véve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete értékeli és dönt a köztéri emléktér kialakítási kiírt ötletpályázat eredményéről.
A nyertes pályamű kiválasztása a kivitelezésre vonatkozóan nem jelent további elkötelezettséget a pályáztató számára.
Az Önkormányzat a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése céljából a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú és színvonalú tervekért és mellékletekért költségtérítési díj egyszeri kifizetését vállalja a.
A költségtérítési díj mértéke:
1. helyezett pályamű esetén bruttó 150.000 Ft
2. helyezett pályamű esetén bruttó 100.000 Ft
Egy pályázó több pályaművel is jelentkezhet, de ez a költségtérítés emelését nem
vonja maga után.

A pályaműnek tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét,
- építési és környezettervet (helyszínrajz) 1:200 léptékben, látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,
- rövid általános koncepciót és ideológiai ismertetőt, és műszaki ismertetést
- felhasznált anyagok és termékek bemutatását mintafotókkal
- a megvalósítás költségbecslését (amely tartalmazza a kivitelezési, elhelyezési, a parkosítás és közműellátás költségeit az összes járulékkal együtt),
- a kivitelezés becsült időkereteit,
- a tervezéshez szükséges időkereteit,
- kiviteli terv elkészítésére vonatkozó árajánlatot
- referencia bmutatást.
A pályázat jeligés: a pályázó nevét, címét, telefonszámát egy lezárt borítékban kell a
pályaműhöz csatolni, a borítékon, a mellékleteken csak a jeligét feltüntetve.
A borítékon fel kell tüntetni „Gyoma 300 ötletpályázat” és a „benyújtási határidőig fel
nem bontható” szövegeket.
A pályaművek beadásának helye és ideje:
A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatához kell eljuttatni.
Postacím:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki.
Beadási határidő: 2017. május 3. 16:00 óra
További pályázati információk:
Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A pályázatban szereplő tér átadásának tervezett időpontja: 2017. október 8.
A pályázatból kizárásra kerül:
- a határidő után benyújtott pályamű,
- az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
- a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
Koncepció

50 pont

Költséghatékonyság
Fény festés alkalmazása
Meglévő szobor felhasználás
Kivitelezést akadályozó tényező
Közmű érintettség

30 pont
10 pont
10 pont
– 10 pont
– 10 pont

A pályázat eredményének kihirdetése:
A kiíró a pályázókat a Képviselő-testület döntését követő tizenöt napon belül írásban
értesíti az ötletpályázat további hasznosításának lehetőségéről.
A pályaműveket a kiíró - igazolás ellenében - a pályázóknak visszaadja. Az át nem
vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 30 napig őrzi meg.
Nem megfelelő pályaművek esetén a pályáztató a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
A pályázattal kapcsolatos információ:
A pályázók felvilágosítást kapnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) Városüzemeltetési Osztályán Pardi László osztályvezetőnél (tel.: 66/521-605, e-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu), illetve Molnár
Zoltán Gyula városi főépítésztől (tel.: 66/200-269, foepitesz@gyomaendrod.hu).

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Járda felújítási pályázat kiírása I. forduló
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. évi költségvetésben 8.000.000 Ft került elkülönítésre járda felújítási pályázat kiírására. A költségvetés
előkészítésekor csak a cél került meghatározásra, a pályázat részletei még nem.
Javaslatunk a pályázati kiírás két fordulóban kerüljön tárgyalásra. Az első forduló alkalmas a pályázati célkitűzések
pontosítására és a pályázati feltételek meghatározására. Az első forduló javaslatai alapján elkészíthető a II. fordulóra
a pályázati kiírás.
Járda felújítási pályázat tervezet tartalmi elemei:
Pályázat célja: a településen található járdák költséghatékony felújítása a lakosság aktív részvételével.
Pályázatban résztvevők köre: Gyomaendrődi lakhellyel rendelkező magánszemélyek
Pályázat menete: az ingatlantulajdonos pályázatot nyújthat be az ingatlana előtt található leromlott beton járda
felújítására, átépítésére. Az Önkormányzat a sikeres pályázók részére építőanyagot biztosítana homokos kavics és
cement formájában. Ezt követően a pályázó a biztosított anyagok felhasználásával elvégzi a felújítást.
Pályázat megvalósítása:
A járda maximális szélessége 1,4 méter lehet. A kiépítendő járda vastagsága min. 10 cm. A beépítendő ágyazat
vastagsága minimum 10 cm. Az Önkormányzat a nyertes pályázóknak az építési anyagokat leszállítja.
A kivitelezés során keletkező beton törmeléket az Önkormányzat díjmentesen elszállítja.
A pályázat megvalósítására 20 nap áll rendelkezésre.
A megvalósítás garanciái: a meg nem valósított pályázatok után a pályázónak visszafizetési kötelezettsége
keletkezik.
A pályázatok beadása: A pályázatok a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig folyamatosan beadhatók papír alapon.
A pályázatok elbírálása: a pályázatok elbírálása átruházott hatáskörben a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság feladata.
Az előterjesztés mellékletében található pályázati felhívás csak tervezetek, az csak kiindulási pontnak tekinthető. Az
előterjesztés tárgyalása során felvetődő kiegészítések a II. fordulós tárgyalásig átvezetésre kerülnek.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Járda felújítási pályázat I. fordulós elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületet a járda felújítási pályázatot II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja az
alábbi kiegészítésekkel:
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lakossági járda felújítási támogatása”

Pályázat kódszáma: LJT-2017
2017. március

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat kiíró)
…/2017 (III.30.) Gye. Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú
természetes személyek részére, a település járdahálózatának felújítására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes
személyek járda felújításhoz szükséges építőanyagokra (homokos kavics és cement)
nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a közlekedés és a településkép javítása.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás formájában kerül átadásra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8.000.000 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást az a pályázat beadása előtt létesített gyomaendrődi
lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személy kaphat, akit a
tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási területén álló ingatlana előtt leromlott monolit
beton járda található.
4. A támogatható tevékenységek köre
Pályázati támogatás a 3. pontban foglalt ingatlan előtt, közterületen található leromlott járda
felújításához szükséges ágyazó anyag és beton alapanyag átadásával nyújtható.
5. A költségek meghatározásának szabályai
Pályázat kiírója maximálisan 1,4 méter szélességű járda építését támogatja. A kiépítendő járda
vastagsága minimum 10 cm. A beépítendő ágyazat vastagsága minimum 10 cm.
A kivitelezés során keletkező beton törmeléket a Pályázat kiírója díjmentesen elszállítja.
Homokos kavics ágyazat meghatározás:
felújítandó járda hossza * felújítandó járda szélessége * 0,1 = X m3
Beton alapanyag meghatározás:
Homokos kavics: felújítandó járda hossza * felújítandó járda szélessége * 0,1 = X m3
Cement: Homokos kavics * 3 q = X q
6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató a Támogatott
címén átad.

7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: Folyamatos
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek

feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 30
munkanapon belül, a Pályázat kiíró dönt a pályázatok:

támogatásáról;

tartaléklistára helyezésről;

elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza
nem térítendő támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot és
Támogatási Szerződést küld.
9. Pályázat megvalósítása
A Pályázónak a pályázat megvalósítására 20 nap áll rendelkezésre. A pályázat
megvalósításáról a pályázónak értesítenie kell a Pályázat kiírót. A pályázat határidőre történő
befejezésének elmulasztása esetén a pályázónak a Támogatási Szerződésben rögzített
kártérítési kötelezettsége keletkezik.
10. A pályázati dokumentumok beszerzésének lehetőségei
A
Pályázati
Felhívás,
a
Pályázati
Útmutató
és
annak
melléklete
a
www.gyomaendrod.hu/civil_palyazatok internet címen, valamint a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán érhetőek el.

Pályázati adatlap
a „Lakossági járda felújítási támogatása” programhoz
Pályázó adatai
Név:

………………………………………………………

Állandó lakcím:

………………………………………………………

Születési hely, idő:

………………………………………………………

Anyja neve:

………………………………………………………

Adóazonosító jel:

………………………………………………………

Pályázó telefonszáma:

………………………………………………………

Pályázatban résztvevő ingatlan címe:………………………………………………………
Felújítandó járda hossza:

………………………………………………………

Felújítandó járda szélessége:

………………………………………………………

Keletkező törmelék mennyisége:

………………………………………………………

Kivitelezést végző személy neve:

………………………………………………………

Nyilatkozat
Alulírott a „Lakossági járda felújítási támogatása” pályázati konstrukció vonatkozásában
kijelentem, hogy a pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt természetes személynek:
• nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett);
• rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
• az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak,
hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy
• a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem hajtható végre,
• a pályázat megvalósítását a Támogatási Szerződés aláírásától számított 20 napon belül kell
befejezni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. …………. hónap ……nap.

………………………………………
Pályázó aláírása

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi útépítési és útkarbantartási terv
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. évi költségvetés elfogadását követően megkezdtük a 2017. évi útfelújítási és útkarbantartási terv
előkészítését.
A terv készítése során az alábbi forrásokat vettük alapul:
1.
2.
3.
4.

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat: 20.000.000 Ft
Felhalmozási kiadások, Kerékpárút felújítása:
17.000.000 Ft
Felhalmozási kiadások, Útfelújítás:
10.000.000 Ft
Felhalmozási kiadások , Parkoló építés:
19.685.000 Ft

A költségvetésben a 2., a 3. és a 4. sor céllal megjelölt. A kerékpárút felújításra elkülönített 17 millió forint a Fő úti
kerékpárút legrosszabb szakaszainak felújítását foglalja magában, az útfelújítás során célként került megjelölésre a
Kenderáztató utca aszfaltozása, míg a parkoló építés esetében a Liget Fürdő előtti és további 4 db parkoló építése
került megjelölésre.
Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint az éves karbantartás nagy felületű javításokból, kátyúzásból és
esetenként útépítésből tevődik össze. Mindezek figyelembevételével az alábbi javítások és építések elvégzését
javasoljuk.

Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Helyszín
Építendő felület
Építési technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Fő úti kerékpárút:

Fő út
2500 m2
2 * 3 cm AC8 aszfalt réteg terítés (nettó 85.000 Ft/m3
egységárral)
Padkarendezés, és akna szintre emelés
Bruttó 17 millió forint
Kátyúzás:

Gyomaendrőd

1600 m2
5 cm AC11 aszfalt réteg terítés (nettó 125.000 Ft/m3
egységárral)
Kátyúk körül vágása, bontás, törmelék elszállítása
Bruttó 12,8 millió forint
Útépítés:
Kenderáztató utca (útalapos szakasz, a kerzdő 198 m-es
szakasz)
594 m2
5 cm 0/20 kiékelő réteg és 5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés
(nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt egységárral és 18000 Ft/m3 kiékelő
egységárral)
Finisheres kiékelő és aszfalt terítés (padka rendezés
közmunkával)
Bruttó 4,0 millió forint

Helyszín

Október 6. ltp
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Építendő felület
Építési technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség
Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség
Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség
Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség
Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Munka
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 7. sz. előtti 10
férőhelyes parkoló
Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky utca – Kis Bálint
utca csatlakozásában 6 férőhelyes parkoló
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca –Endrődi utca
csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló
Gyomaendrőd, Fő út – Napkeleti utcai
csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló
Összesen

562 m2
5 cm 0/20 kiékelő réteg és 5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés
(nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt egységárral és 18000 Ft/m3 kiékelő
egységárral)
Finisheres kiékelő és aszfalt terítés (padka rendezés
közmunkával)
Bruttó 3,7 millió forint
Útfelújítás:

Kenderáztató utca (aszfaltos szakasz)
230 m2
5 cm 0/20 kiékelő réteg és 5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés
(nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt egységárral és 18000 Ft/m3 kiékelő
egységárral)
Finisheres kiékelő és aszfalt terítés (padka rendezés
közmunkával)
Bruttó 1,5 millió forint
Egressy B. utca
135 m2
5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés (nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt
egységárral)
Aszfalt terítés (padka rendezés közmunkával)
Bruttó 0,7 millió forint
Baross Gábor utca
135 m2
5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés (nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt
egységárral)
Aszfalt terítés (padka rendezés közmunkával)
Bruttó 0,7 millió forint
Vásártéri lakótelep 34-es épülethez vezető beton út
443 m2
5 cm 0/20 kiékelő réteg és 5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés
(nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt egységárral és 18000 Ft/m3 kiékelő
egységárral)
Aszfalt terítés
Bruttó 3 millió forint
Ifjúsági ltp.
100 m2
Szennyvízakna körüli terület bontása, szintre emelése, 5 cm
AC11 aszfalt réteg terítés (nettó 125.000 Ft/m3 egységárral)
Kátyúk körül vágása, bontás, törmelék elszállítása
Bruttó 0,8 millió forint
Parkoló építés

Bruttó
3 355 561 Ft
2 924 443 Ft
2 613 438 Ft
2 328 145 Ft
11 221 587 Ft
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A fenti táblázatokban szereplő helyszínek a saját felmérésünk és a lakossági észrevételek figyelembevételével
kerültek a tervbe.
A tervben szereplő útépítési részek építési engedély köteles beruházások, tehát ezek esetében számolni kell a
tervezési, engedélyeztetési és a műszaki ellenőrzési költségekkel is.
Az előterjesztés készítése során ezek a költségek még nem ismertek, de a Képviselő-testületi ülésig a tervezési és a
műszaki ellenőrzési ajánlatok bekérésre kerülnek.
A rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve a tervezett beruházás összköltsége meg fogja haladni a 25 millió
forintos közbeszerzési értékhatárt, ezért a szintén beterjesztésre került közbeszerzési tervben a beruházás már
szerepel.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"2017. évi útépítési és útkarbantartási terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi útépítési és útkarbantartási beruházás
megvalósítását támogatja:
Fő úti kerékpárút burkolatjavítása 2500 m2 felületen
Kátyúzás 1600 m2 felületen
Kenderáztató utca burkolatépítése
Október 6. ltp burkolatépítése
Kenderáztató utca burkolat javítása 230 m2 felületen
Egressy B. utca burkolat javítása 135 m2 felületen
Baross Gábor utca burkolat javítása 135 m2 felületen
Vásártéri lakótelep 34-es épülethez vezető beton út
javítása
Ifjúsági ltp. burkolat javítása 100 m2 felületen
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 7. sz. előtti 10 férőhelyes
parkoló építése
Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky utca – Kis Bálint utca
csatlakozásában 6 férőhelyes parkoló építése
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca –Endrődi utca
csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló építése
Gyomaendrőd, Fő út – Napkeleti utcai csatlakozásában 5
férőhelyes parkoló építése
Összesen

17.000.000 Ft
12.800.000 Ft
4.000.000 Ft
3.700.000 Ft
1.500.000 Ft
700.000 Ft
700.000 Ft
3.000.000 Ft
800.000 Ft
3 355 561 Ft
2 924 443 Ft
2 613 438 Ft
2 328 145 Ft
55.421.587 Ft

A munkálatok megvalósításához szükséges forrást a 2017. évi költségvetés " Helyi közutak üzemeltetése,
fenntartása szakfeladat" és a "Felhalmozási kiadások, Kerékpárút felújítása, Útfelújítás" és Parkoló építés"
előirányzat terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. évi Közbeszerzési Terv
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályban lévő Közbeszerzési Szabályzatunk 2.) pontja alapján minden év március 31-ig a Közbeszerzési
Csoport éves összesített közbeszerzési tervet készít, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el.
A Közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
- a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
- a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
- a közbeszerzési eljárás típusát,
- lefolytatásának tervezett időpontját,
- a beszerzés becsült értékét.
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)
bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (Önkormányzatunk az 5. § (1) bek. c) pontja szerinti Ajánlatkérőnek
minősül) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a
továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről, mely közbeszerzési terv
nyilvános. A (3) bekezdés szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat a
módosításra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.
Mindezeken felül az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.
A Közbeszerzési Csoport elkészítette a 2017. évi közbeszerzési tervet és a tervben rögzített beszerzési
eljárásokhoz kapcsolódó bíráló bizottságok tervezetét.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

1. döntési javaslat
"2017. évi Közbeszerzési Terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2017. évi Közbeszerzési Tervet az
alábbiak szerint:
2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2017.
1)
1.
2.
3.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév
Nemzeti
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4.
5.
6.
7.
8.
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Kbt. 113. § szerint
29.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. II. negyedév
2017-2018. gázév

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2018. évre
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
44.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. III. negyedév
2018. évre

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.

Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

5)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi útkarbantartás és útépítés
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. I. félév
2017. május - november
Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére – 2017.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből Gyomaendrőd
része: 5.500.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési rendeletben
biztosítva
2017. I. negyedév
2017.04.15.-2017.12.31.
Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel
kapcsolatos célgépek, gépjármű beszerzése
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
BM támogatás és költségvetési rendeletben biztosítva
2017. I. félév
2017. április-december

A 2017. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2017. (...
...) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Bíráló Bizottságok kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2017. évi Közbeszerzési Tervben
rögzített beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó Bíráló Bizottságokat az alábbiak szerint:
Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév
Szakértői feladat
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Blaskó Ivett
Villamos energia beszerzés 2018. évre
Szakértői feladat
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Ugrainé Gróf Éva
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Blaskó Ivett

Tag neve

Tag neve

Belterületi útkarbantartás és útépítés
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Pardi László
Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel kapcsolatos célgépek, gépjármű beszerzése
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Kocsisné Takács Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Pardi László
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. évi vízterhelési díjak
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvényével meghatározta azon terhelési díjakat, amelyeket a szennyező
anyagok kibocsátóinak az általuk okozott szennyezésért fizetni kötelesek.
A jogszabály célja: A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő
anyag- vagy energia kibocsátás csökkentését, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos
teherviselést.
Meghatározásra került a talajterhelési díj, amelyet azon kibocsátók kötelesek megfizetni, akik a rendelkezésre álló
és kiépített szennyvízcsatorna hálózat ellenére sem csatlakoznak a rendszerre, szennyezve ezzel a talajvizeket,
továbbá meghatározásra került a vízterhelési díj is. A vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli,
aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez , azaz az Alföldvíz Zrt-t.
A közszolgáltatók kötelesek fizetni az általuk a környezetbe kibocsátott szennyvíz, és vízterhelő anyagok után. Az
éves díj megállapítása során alapul veszik a szennyvíztisztító telep hatásfokát és a kibocsátott tisztított szennyvíz
mennyiségét. Az Alföldvíz Zrt által megfizetett összeget a közszolgáltató beépíti a szolgáltatási áraiba és ráterheli a
tényleges kibocsátókra, vagyis a fogyasztókra
Az Alföldvíz Zrt a vízterhelési díj kalkulációját elkészítette.
2015-ben alkalmazott vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
3,96
Önkormányzati fogyasztó
15,80
Hatósági díjas fogyasztó
23,70
Szippantott szennyvíz után
35,60
2016-ban alkalmazott vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
2,07
Önkormányzati fogyasztó
2,30
Hatósági díjas fogyasztó
3,50
Szippantott szennyvíz után
5,20
2017-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
1,80
Önkormányzati fogyasztó
2,00
Hatósági díjas fogyasztó
3,0
Szippantott szennyvíz után
4,50
Az árak az Áfát nem tartalmazzák.
Az éves vízterhelési díj megállapítása előzetes szennyvízmennyiség becslés alapján történik. A megbecsült
szennyvíz alapján a szolgáltató járulék formájában befizeti a településre vonatkozó vízterhelési díjat. Mivel a
keletkező szennyvíz mennyisége pontosan nem becsülhető meg, ezért előfordul, hogy a szolgáltatónak többlet
befizetése, vagy díj hátraléka keletkezik. Ebből adódóan az egyes évek között jelentős díj eltérések keletkezhetnek.
Az Önkormányzatnak a vízterhelési díjjal kapcsolatban ármegállapító hatásköre nincs.
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Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a katasztrófavédelmi referens 2016. évi tevékenységéről
Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2012. január 1-ével lépett életbe az új katasztrófavédelmi törvény. A 2011. évi CXXVIII. törvény és végrehajtására
kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet hozta létre a közbiztonsági referensi státuszt és határozza meg a
közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályokat. A kormányrendelet szabályozása szerint a katasztrófavédelmi
szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településen a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki. A
referens a polgármester feladat-meghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni
védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában.
A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a referens feladatai:
1. a felkészülés időszakában:
részt vesz a települési veszély elhárítási tervek elkészítésében,
a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítéseken,
közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban,
figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, helyi sajátosságokról és a tanúsítandó
magatartási szabályokról történő tájékoztatását,
közreműködik a
lakossági riasztó,
riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és
karbantartottságának ellenőrzésében,
a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása
során szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit,
részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő
beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában,
rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról,
kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben
közreműködő más szervekkel és szervezetekkel.
2. a védekezés időszakában:
előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javak védelme érdekében,
kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a
polgármestert,
előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező
határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos
feladatokat,
részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladataiban.
3. a helyreállítás időszakában:
közreműködik a vis maior eljárásban,
részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos
döntéseit,
folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét, melyről rendszeresen
tájékoztatja a polgármestert,
közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban,
közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.
A közbiztonsági referensi feladatokat 2016 év évben Farkasinszki Mariann látta el.
A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi feladatok kerültek elvégzésre 2016-ban:
1. Megtörtént a város katasztrófavédelmi szempontból történő veszélyességi osztályba sorolása, melyet évente felül
kell vizsgálni. Ennek során a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást
figyelembe kell venni, azok egymásra gyakorolt hatásainak értékelésével. Értékelni kell a természeti, civilizációs és
egyéb eredetű veszélyforrások, a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kockázatok előfordulásának gyakoriságát és
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annak hatását. Ennek felmérése, ellenőrzése eredményeképp 2016.09.21. napján elkészült az erre vonatkozó
2016. évi javaslat. A kockázat elemzés és értékelés eredményeként Gyomaendrőd város a 234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendelet értelmében I. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, elsősorban a bel- és árvíz
veszélyeztetettség miatt.
2. A közbiztonsági referens a jogszabályokra tekintettel folyamatos felülvizsgálati és korrigálási munkát végzett a
település veszély elhárítási, megalakítási, kitelepítési, befogadási, valamint riasztási és mozgósítási terveiben. A
felülvizsgálati és korrigálási munkákat különösen az abban foglalt személyi, tárgyi, intézményi változások (pl.
intézmények nevének, vezetőinek változása, utcanevek megváltozása) teszik indokolttá.
3. 2016. március-május időszakban a köteles polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek adatainak
pontosítása zajlott, annak érdekében, hogy a több mint 300 főt valós és aktualizált adatokkal tudjuk kezelni. A
korrigálások után elkészültek a szükséges beosztó, illetve felmentő határozatok, amelyekről az érintettek postai úton
értesültek.
4. A fent említett terveken kívül a település adataival, technikai eszközeivel kapcsolatos dokumentumok
aktualizálásra kerültek, melyben a településünkre vonatkozó, katasztrófavédelmi szempontból jelentős, aktuális
adatokat kell nyilvántartani. Ezek közül is kiemelendő a „Adattár Gyoe+Dv+Ecseg+Csárda+Hunya” nevű Exceltáblázat, mely a mindenkori hatályos, legfontosabb adatokat tartalmazza.
Az ebben foglalt adatok a különböző speciális technikai eszközökre összpontosítanak, melyek különböző
káresemények, katasztrófa helyzetek, kitelepítés stb. során igénybe vehetők, a közintézmények adatai,
befogadóképességük, az intézkedésre jogosultak elérhetősége, melegedésre, tömegétkeztetésre, élelmiszer
ellátásra alkalmas intézmények, üzemek, a közműszolgáltatók elérhetősége, az igénybe vehető különböző médiák,
civil szervezetek és még számos egyéb adat.
5. A Békés Megyei Védelmi Bizottság Területi Veszély elhárítási tervében foglaltak végrehajtásának biztosítására
szervezett gyakorlatra 2016.05.29.-én került sor. Az erre vonatkozó adminisztratív feladatokról, valamint az erre
vonatkozó beosztó határozatok megküldéséről a referens gondoskodott.
6. A 2016. november 29. napon tartott, Gyomaendrőd Város települési polgári védelmi szervezet felkészítésén a
referens részt vett, illetve a további részt vevők beosztó határozatait elkészítette és elküldte.
7. A közbiztonsági referensi feladatok egész évben rendszeres elfoglaltságot jelentenek a megbízott személynek. Az
előzőeken túl részt vesz minden, a településen, katasztrófavédelmi szempontból történő ellenőrzésen (csapadékvíz
elvezető árkok felülvizsgálata, belvíz elleni védekezés munkálatainak felülvizsgálata, települési hulladékszállítás
ellenőrzése stb.), különböző adatokat szolgáltat a katasztrófavédelmi szervek megkeresésére (pl.: közfoglalkoztatott
személyek létszámáról, szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséről), részt vesz a különböző oktatásokon,
értekezleteken.
Ezen feladatok elvégzéséhez segítséget nyújtanak a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Szarvasi
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság munkatársai illetve Szilágyi Sándor, katasztrófavédelmi megbízott.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló a katasztrófavédelmi referens 2016. évi tevékenységéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
tevékenységéről szóló beszámolót.

Képviselő-testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Települési Értéktár Albizottság beszámolója
Omiliákné Csikós Anikó
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV. 16.) Korm.
rendelet alapján létrehozta Települési Értéktár Albizottságát, döntött az értéktár működési szabályzatáról, valamint a
bizottság tagjairól.
Az Albizottság a beszámoló készítéséig az alábbi helyi értékeket vette fel a Települési Értéktárba:
Települési értékek nyilvántartása
Települési értéktár Települési érték
Ssz.
Terület megnevezése
megnevezése
megnevezése
Magyar Autosex
1
Gyomaendrőd
agrár- és élelmiszergazdaság
Tyúkgalamb
Gyomaendrődi Sajt és
2
Gyomaendrőd
turizmus és vendéglátás
Túrófesztivál
Papp Zsigmond
3
Gyomaendrőd
kulturális örökség
hagyaték
4

Gyomaendrőd

5

Gyomaendrőd

6

Gyomaendrőd

7

Gyomaendrőd

8

Gyomaendrőd

9

Gyomaendrőd

10

Gyomaendrőd

Kállai Ferenc hagyaték kulturális örökség
Endrődi csizmadia és
ipari és műszaki megoldások
cipész hagyományok
Szent Antal
kulturális örökség
kenyérsütőház
Endrőd népi vallási
hagyományai és
kulturális örökség
népszokásai
Erzsébet ligeti
lombkorona tanösvény épített környezet
és kilátó
Knerek szellemi
öröksége Gyomán és azkulturális örökség
egyetemes kultúrában
A Szilasok nevű
kulturális örökség
gyomaendrődi halomsor

Határozat száma
1/2014. (IV. 28) Gye. TÉB
határozata
2/2014. ( XII. 22.) Gye. TÉB
határozata
1/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
határozata
2/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
határozata
3/2015. (III. 3. ) Gye. TÉB
határozata
4/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
határozata
5/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
határozata
1/2016 (III. 10.) Gye. TÉB
határozata
4/2016 (XII. 1. ) Gye. TÉB
határozata
1/2017 (II. 23.) Gye. TÉB
határozata

A 2016-ban benyújtott beszámolóval egyidejűleg kértük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg a
lehetőségét annak, hogy a Települési Értéktárban szereplő helyi értékek reklámozása, megjelenése biztosított
legyen. A Képviselő-testület támogatta a reklámanyagok elkészítését, így 4 db roll plakát, valamint szórólapok is
készültek. A roll plakátok már a Sajt és Túrófesztiválon is kiállításra kerültek.
Az Értéktár Bizottság meghívást kapott a Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásárra,
mely a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé kísérő rendezvénye volt. A kiállításon bemutattuk helyi értékeinket,
valamint tapasztalatot gyűjtöttünk más értéktár bizottságok munkáiról. A rendezvényen közel 70 kiállító mutatta be
termékét.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökétől július elején kaptuk az értesítést, hogy a korábban Megyei
Értéktárba felterjesztett javaslataink közül a „Magyar Autosex Tyúkgalamb” illetve az „Endrődi csizmadia és cipész
hagyományok” értékek felvételre kerültek Békés Megye Értéktárába.
A Békés Megyei Önkormányzat partnerségében a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája 2016. évben
első alkalommal szervezett Megyenapot szeptember 3-án a békéscsabai főtéren, mely rendezvény központjában a
nemzetiségek, a megyei és települési értékek, a kézműves hagyományok álltak. A rendezvényre felkérést kaptunk,
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hogy a felterjesztett értékeinket mutassuk be, mely felkérésnek örömmel tettünk eleget. A rendezvény várhatóan
2017-ben is megrendezésre kerül, így ebben az évben is lehetőségünk nyílik értékeink népszerűsítésére.
2016. novemberében érkezett javaslat a Települési Értéktárba történő felvételről a "Knerek szellemi öröksége
Gyomán és az egyetemes kultúrában", melyet a bizottság a 2016. december 1-i ülésén felvett a Gyomaendrődi
Települési Értéktárba, valamint kezdeményezte a Megyei Értéktárba történő felvételét.
2016. december 14-én került megrendezésre a Békés Megyei Értéktár szervezésében fórum, melyen a Békés
Megyei Értéktár működéséről is információt kaptunk.
2017. januárban érkezett újabb javaslat a Települési Értéktár Bizottság felé „A Szilasok nevű gyomaendrődi
halomsor” melyet a bizottság szintén felvett a helyi értéktárba a 2017. február 23-i ülésén.
Tekintettel arra, hogy az előző beszámoló óta 2 új érték került felvételre a Gyomaendrődi Értéktárba, kérnénk, hogy
ez a két érték is kihúzható roll plakát valamint szórólap formájában reklámozható legyen, ehhez a Tisztelt Képviselőtestület hozzájárulását kérjük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Települési Értéktár Albizottság beszámolója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Albizottság
beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Települési Értéktár Albizottság beszámolója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Települési Értéktár Albizottság
kezdeményezését a "Knerek szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes kultúrában", valamint "A Szilasok nevű
gyomaendrődi halomsor” helyi értékekre vonatkozó reklámanyagok készítését (1 db kihúzható roll plakát,
szórólapok), a 2017. évi költségvetésének terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Pásztor János utcában lévő közterületből területrész értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rautóth Centrum Kft. kérelmet nyújtott be a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé. A
társaság autómosót üzemeltet a Pásztor János utca 43. szám alatt, a MOL üzemanyagtöltő állomás mögött. Az
autómosó szolgáltatását bővíteni kívánják nagyobb méretű járművek részére új mosóállás építésével. Ezért a
társaság az autómosó mögött lévő önkormányzati tulajdonú 2178/4 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű, 3773
m2 nagyságú területből 6 – 10 méter szélességű részt kíván megvásárolni az előterjesztéshez mellékelt
értékbecslésben feltüntetett módon.
Az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában a 2178/4 hrsz.-ú ingatlan köztér megnevezéssel került felvételre,
amely a törzsvagyon részét képezi és forgalomképtelen.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanra az „Ev” jelű
erdőterületek építési övezet előírásai az alábbiak vonatkoznak.
Az „Ev” jelű építésügyi szempontból védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem építhető. Védelmi rendeltetésű
erdőterületen csak az erdő rendeltetésének megfelelő építmények (vadetető, vadász les, kilátó, turistaút, pihenőhely,
tanösvény, stb.) helyezhetők el.
Erdőterületen épület, építmény elhelyezése csak az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
jogszabályokkal összhangban történhet.
A szabályozás korlátozza az autómosó bővítéséhez a területértékesítést. Az értékesítés csak abban az esetben
lehetséges, ha a hivatkozott építési szabályozás módosításra kerül.
Gyomaendrőd Város Főépítészével történt egyeztetés alapján a Rautóth Centrum Kft. az alábbiakban részletezettek
szerint tud területet vásárolni a fejlesztési elképzelési megvalósításához.
1.
A Rautóth Centrum Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vásárol területet. Ehhez szükséges a helyi
építési szabályozás módosítása. Ebben az esetben azonban meg kell vásárolnia a 2937/7 hrsz.-ú beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan északi határvonaláig terjedő területrészt az értékbecsléshez mellékelt helyszínrajzon
feltüntetett módon, amely mintegy 945 m2 . A szabályozás módosításával megszüntethető a 2937/7 hrsz.-ú ingatlan
osztott övezeti besorolása (erdőterület és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet).
2.
A szomszédos nem önkormányzati tulajdonú 2937/7 hrsz.-ú ingatlanból vásárol területrészt, vagy annak
egészét is megveheti.
A társaság a jelenlegi kézi autómosóhoz 2002. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vásárolta meg a 800
m2 nagyságú területet 1,2 millió Ft összegben, 1.500,- Ft/m2 fajlagos áron.
A Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, az
önkormányzat kataszteri nyilvántartásában forgalomképtelen törzsvagyont képező közterület ingatlanból
telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú területet értékesítésének jogszabályi és egyéb feltételei az
alábbiak.
Ha a vagyontárgy - önkormányzati feladatkör ellátása vagy hatáskör gyakorlása szerinti - rendeltetési célja
megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy vonatkozásában, a továbbiakban nem
indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését üzleti vagyoni minősítésre változtathatja,
feltéve, ha jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése az átminősítést nem tiltja.
A 2178/4 hrsz.-ú ingatlan területéből telekalakítással való kivonással, annak forgalomképessé való nyilvánításával,
illetve értékesítésével csökken az önkormányzat zöldterülete.
A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a 2178/4 hrsz.-ú ingatlan területéből telekalakítással létrejövő
2

68

mintegy kb. 945 m nagyságú területet, a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából való kivonása mellett
átminősíti-e forgalomképessé.
Miután a vagyontárgy át lett minősítve forgalomképessé ezt követően lehet azt nyílt pályázat útján meghirdetni
értékesítésre. A pályázati kiírás alapján a vevő érdeke és kötelezettsége a telekalakítási eljárás lefolytatása. A
telekalakítási eljárás jogerőre emelkedését követően kerülhet sor az újonnan létrejött ingatlan adásvételi
szerződésének megkötésére.
A Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül az ingatlan becsült forgalmi értékét tartalmazó szakvélemény.
A szakvélemény alapján a telekalakítással létrejövő mintegy kb. 945 m2 nagyságú terület fajlagos árát nettó 2.000,Ft/m2 összegben határozta meg.
Javaslom, hogy amennyiben a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, akkor a telekalakítási eljárás és
szabályozási terv során felmerülő összes költség a nyertes pályázót terhelje.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1), 8/A. § (1) valamint a 15. § (1) bekezdései
alapján a forgalomképtelen 2178/4 hrsz.-ú ingatlan forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása,
értékesítése Képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
A forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet, a
helyi versenyeztetési szabályzat alapján kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére
történhet.
Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható
szervezet, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen szerezheti meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy a Pásztor János utcában lévő 2178 hrsz.-ú
ingatlanból kerüljön kivonásra mintegy 945 m2 nagyságú területrész. A
telekalakítási eljárás során létrejövő új ingatlan a határozati javaslatban leírt
feltételek szerint kerüljön értékesítésre nyílt pályázati eljárásban.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy a Pásztor János utcában lévő 2178 hrsz.-ú
ingatlanból kerüljön kivonásra mintegy 945 m2 nagyságú területrész. A
telekalakítási eljárás során létrejövő új ingatlan a határozati javaslatban leírt
feltételek szerint kerüljön értékesítésre nyílt pályázati eljárásban.

1. döntési javaslat
"Az értékesítésre szánt területrész átminősítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a
Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, az önkormányzat
kataszteri nyilvántartásában forgalomképtelen törzsvagyont képező közterület ingatlanból telekalakítással létrejövő
mintegy 945 m2 nagyságú területet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés, 8/A. § (1) bekezdése valamint a 15. §
(1) bekezdései alapján a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület
megnevezésű, 3773 m2 területű, az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában forgalomképtelen törzsvagyont
képező közterület ingatlanból kivonja a telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú beépítetlen területet és
azt forgalomképes üzleti vagyonná minősíti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a minősítésre hozott döntés
alapján vezettesse át az újonnan létrejövő ingatlan adatait Gyomaendrőd Város Önkormányzata kataszteri
nyilvántartásában.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30.
Felelős: Toldi Balázs
2. döntési javaslat
"Pályázati kiírás "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4
hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból telekalakítással létrejövő forgalomképes, mintegy 945 m2
nagyságú terület értékesítésére nyílt pályázati pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanból telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú terület egyfordulós nyilvános értékesítésre
I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A pályázati eljárásba részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan
tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a pályázati
eljárásban. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.

III. Nettó fajlagos induló ár: 2.000,- Ft/m2 .
IV. Az ingatlan leírása
Helyrajzi szám

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
Gyomaendrőd, Pásztor János utca a kézi autómosó mögött lévő terület. Megjelölése kivett,
beépítetlen terület. Az ingatlanból értékesítésre kijelölt telekalakítással létrejövő terület
2178/4 hrsz.-ú ingatlan
2
megosztásával jön létre nagysága mintegy 945 m . A terület nincs ellátva közművel, a Pásztor János utcáról
biztosított a bekötés.
Az ingatlan per, teher és igénymentes.
V. A szabályozási terv előírásai
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a megosztásra kerülő
ingatlanra az „Ev" jelű erdőterületek építési övezet előírásai vonatkoznak. A telekalakítási eljárás során létrejövő új
területen épületek, építmények elhelyezéséhez szükséges a szabályozási terv építési övezet előírásainak a
módosítása.
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VI. Pályázót terhelő kötelezettségek
A nyertes pályázót terhelik a telekalakítási eljárás és szabályozási terv során felmerülő összes költség.
VII. A pályázat benyújtásának
1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy
meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell
ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Pásztor János utcában lévő területrész értékesítésre" szöveget.
3 Ideje: 2017. április 28. 1000 óra.
VIII. Pályázati biztosíték
1. A meghirdetett ingatlanra 190.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell
csatolni.
2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az
eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg
visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát
visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban
megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja
vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától
számított 30 napig kötve van.
2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.
X. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a vételár összegére,
3. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan
4. a telekalakítási eljárás és szabályozási terv során felmerülő összes költség viselésére.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2017. április 28. 1000
óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor
tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az
ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek
elfogadásáról nyilatkozott.
XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az,
aki Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az
önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül
is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
XIV. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertese a záradékolt telekalakítási eljárás jogerőre emelkedéséről történő értesítést követően 15
napon belül szerződést köt.
2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
3. A szerződéskötés egyéb feltételei:
4. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
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vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a
kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
5. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 4. pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
XV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi
ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi
Hírmondó írott sajtóban, illetve más internetes portálokon.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban
megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Pásztor János utca 2178/4 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítással létrejövő területrész
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2017. március 3.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999
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I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, Pásztor János utca 2178/ 4 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítással létrejövő területrész
értékesítéséhez megállapított fajlagos becsült forgalmi érték

2.000 Ft, azaz: Kettőezer Ft/m2.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú
forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.

Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az
inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2017. március 3.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
I.

Előzmények, helyszíni szemle

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám )
megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú ingatlan
területéből telekalakítással létrejövő területrész becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi
szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: a telekrész értékesítése előtt a becsült forgalmi érték
meghatározása. A területek hasznosítása Képviselő - testületi hatáskörben hozott döntés alapján
történik.
A Rautóth Centrum Kft. kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé. A társaság autómosót
üzemeltet a Pásztor János utca 43. szám alatt, a MOL üzemanyagtöltő állomás mögött. A mosó
szolgáltatását bővíteni kívánják nagyobb méretű járművek részére új mosóállás építésével. Ezért a
társaság az autómosó mögött lévő önkormányzati tulajdonú 2178/4 hrsz.-ú beépítetlen terület
megnevezésű, 3773 m2 nagyságú területből 6 – 10 méter szélességű részt kíván megvásárolni, amely a
digitális térképen mért adatok alapján mintegy 220 - 370 m2-t tesz ki. A pontos területnagyságot
földméréssel lehet meghatározni.
A társaság a jelenlegi kézi autómosóhoz 2002. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatától
vásárolta meg a 800 m2 nagyságú területet 1.500,- Ft/m2 összegben.
Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
A becsült értéket Gyomaendrődőn a közelmúltban történt telekértékeseket figyelembe véve
határoztam meg.
Az önkormányzati kataszterben a 2178/4 hrsz.-ú ingatlan köztér megnevezéssel került felvételre,
amely a törzsvagyon részét képezi és forgalomképtelen.
Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan elhelyezkedése:
Helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Terület nagysága:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Pásztor János utca
2178/4
1/1
Kivett
3773 m2
Beépítetlen terület
Tehermentes

II. Az ingatlan leírása
Az ingatlan a gyomai településrészen a Pásztor János utcában a Rautóth Centrum Kft. által
üzemeltetett kézi autómosó mellett található, amely szabálytalan háromszög alakban a Pásztor János
utca 2. szám alatti lakóingatlan vonaláig ér. Az ingatlan közterületként funkcionál. Az ingatlanra a
közmű rácsatlakozások biztosítottak.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az
ingatlanra az „Ev” jelű erdőterületek építési övezet előírásai vonatkoznak, melyek az alábbiak.

4

Erdőterületek
16. § (1) Ev jelű építésügyi szempontból védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem építhető.
Védelmi rendeltetésű erdőterületen csak az erdő rendeltetésének megfelelő építmények (vadetető,
vadász les, kilátó, turistaút, pihenőhely, tanösvény, stb.) helyezhetők el.
(2) Eg jelű építésügyi szempontból gazdasági rendeltetésű erdőterületen 10 ha-t meghaladó
területnagyságú telken 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő épületek
elhelyezhetők, szabadon állóan, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. Sajátos funkció esetén - a
műszaki szükségességnek megfelelően - igényelt nagyobb építménymagasságot elvi engedélyezési
eljárás keretében tisztázni szükséges.
(3) Ee jelű építésügyi szempontból egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületen 10 hat meghaladó területnagyságú telken 5%-os beépítettséggel a turizmust, a rekreációt, a szabadidő
eltöltést, továbbá a természetvédelmi ismeretterjesztést szolgáló épületek helyezhetők el, szabadon
állóan, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. Kilátó építés esetén az építménymagasságot és a
tájképi megjelenést elvi engedélyezési eljárás keretében tisztázni szükséges. Az erdőterületen épület
elhelyezése esetén a keletkező szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
(4) Erdőterületen épület, építmény elhelyezése csak az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló jogszabályokkal összhangban történhet.
A szabályozás korlátozza az autómosó bővítéséhez a területértékesítést. Az értékesítés abban az
esetben lehetséges, ha a hivatkozott építési szabályozás módosításra kerül.
Gyomaendrőd Város Főépítészével történt egyeztetés alapján a Rautóth Centrum Kft. az alábbiakban
részletezettek szerint tud területet vásárolni a fejlesztési elképzelési megvalósításához.
1. A Rautóth Centrum Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vásárol területet. Ehhez
szükséges a helyi építési szabályozás módosítása. Ebben az esetben azonban meg kell
vásárolnia a 2937/7 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan északi határvonaláig
terjedő területrészt az értékbecsléshez mellékelt helyszínrajzon feltüntetett módon, amely kb.
945 m2. A szabályozás módosításával megszüntethető a 2937/7 hrsz.-ú ingatlan osztott övezeti
besorolása (erdőterület és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet).
2. A szomszédos 2937/7 hrsz.-ú ingatlanból vásárol területrészt, vagy annak egészét is
megveheti.
Megvizsgáltam a Békés Megyében elérhető ingatlanforgalmazó és kereskedelmim bankok által
eladásra hirdetett fejlesztési területek árait. Gyomaendrődről megfelelő összemérhető adat nem áll
rendelkezésre.
Település

Telek nagysága, egyéb jellemzője

Orosháza, Dobozi út

17.000 m2, fejlesztési terület, nincs
közmű
10.288 m2, fejlesztési terület, teljes
közmű rendelkezésre áll
4.400 m2, fejlesztési terület, áram és
viziközmű rendelkezésre áll
22.306 m2, lakóövezeti telek

Orosháza, Csorvási út
Gyula
Sarkad

Hirdetési ár Ft
34 millió

Fajlagos ár
Ft/m2
2.000

30 millió

2.916

5,89 millió

1.338

48,99 millió

2.196

A rendelkezésre álló adatok alapján a kiinduló fajlagos forgalmi értéket 2.000 Ft/m2 összegben
határoztam meg.
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A beépítetlen terület (építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület) értékkorrekció-szorzó
értékének meghatározása.
Sorszám

Megnevezés

1

Jogi szempontból eredő
Eltérés
Alternatív hasznosítás
lehetőségéből eredő lehetőségek
Építési szempontból származó
0,9
eltérések

2
3

4
5

6

7

Használati szempontból eredő
eltérés
Környezeti adottságokból
Származó eltérés

Infrastruktúra ellátottságának
különbözőségéből származó
eltérés
Egyéb lényegesnek ítélt
szempont
Az értékelési szempontok
Összevont számtani átlaga

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
1.

1,1

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
2.

Megjegyzés az
eltérés tartalmára
vonatkozóan

A helyi építési
szabályozást
módosítani kell, a
jelenlegi korlátozás
miatt

Főútvonal közelsége,
a MOL
üzemanyagtöltő
állomás,
szolgáltatást
vásárlók vonzó
hatása

1,00

Korrigált fajlagos telekár: 2.000 Ft/m2.
A becsült forgalmi érték meghatározása hozamszámítással nem lehetséges mivel ezen a részen üres
telek bérbeadása nem jellemző.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai,
valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrasruktúra,
 A beépíthetőség,
 A környezetvédelem,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
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 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
 A várható hozam,
 A kereslet – kínálat, stb.
Értéknövelő tényező:
-

Főútvonalhoz közeli elhelyezkedése.
A MOL üzemanyagtöltő állomás, szolgáltatást vásárlók vonzó hatása.

Értékcsökkentő tényező:
- A terület jelenlegi beépítési és hasznosítási korlátozása.
IV. Összefoglalás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám)
alapján elvégeztem az
a Gyomaendrőd, Pásztor János 2178/4 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítással létrejövő területrész
fajlagos becsült érték meghatározását
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan területrész fajlagos becsült forgalmi értéke kerekítve
a településen, az ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
2.000 Ft/m2, azaz: Kettőezer forint/m2.
V. Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény a Rautóth Centrum Kft. kérelméhez készült, amely csak és kizárólag
erre a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan értelmezni
nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem az
értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok
érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról
nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai normák
betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2016. március 9.

Csényi István
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A megvásárolni kívánt 6-10 m
szélességű területrész
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Önk-i ingatlanból az
építési szabályozás
alapján szükséges
értékesítendő terület

~ 944,9400 sq in
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Lakatos Zsigmond felajánlása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Lakatos Zsigmond (4410 Berettyóújfalu, Vágókert dűlő 02220/1 hrsz.) tulajdonos felajánlotta Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának bruttó 4,8 millió Ft összegben a Gyomaendrőd, Október 6 ltp-en lévő használaton kívüli volt
„Privát ABC” ingatlant megvételre.
Az ingatlannak kizárólagos tulajdonosa Lakatos Zsigmond. Az ingatlan az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára
bejegyzett vezetékjog terheli.
Az ingatlan nyilvántartási adatai és egyéb műszaki jellemzői.
Helyrajzi szám:
Cím:
Az épület bruttó alapterülete:
Megnevezés:
Tulajdoni hányad:

3409/8
Gyomaendrőd, belterület Október 6 ltp.
369 m2
Kivett, ABC áruház
1/1

Az épület beton alappal és lábazattal rendelkezik. Tégla falazatú. Tetőszerkezete szigetelt lapos tető. Fűtése
gázkonvektoros. A közművek ki vannak kapcsolva. A bolt helyiségeiben mozaik lap padlóburkolat található. A vizes
helyiségek csempével burkoltak.
Az épület műszaki állapota: elhanyagolt. A külső és belső burkolatok sérültek. A lapos tető beázik. Az épület
szerelvényei szintén sérültek, valószínűleg teljes mértékben cserére szorulnak. A gázkonvektoros fűtés nem
gazdaságos, illetve azok többsége hiányzik. A gázkonvektorok állapotáról nincs információ, hosszabb ideje
használaton kívül vannak.
Figyelemmel a Békés megyei ingatlan hirdetési adatokra az áruház kínálati ára, 4,8 millió Ft, 13.008,-Ft/m2
elfogadható.
A tulajdonos 4,8 millió forint összegben az ingatlant eladásra hirdeti a www.ingatlan.com online felületen.
Békés megyei hirdetési adatok
Település
Mezőkovácsháza
felújítandó kereskedelmi egység
Mezőkovácsháza
üzemelő ABC és büfé, jó műszaki állapot
Gyomaendrőd, Blaha L. u., volt vegyes bolt, megfelelő
műszaki állapot
Bucsa, felújítandó üzlethelyiség

Hasznos alapterület Hirdetési ár (Ft) Fajlagos ár (Ft/m2)
(m2)
90
4,5
50.000
108

6,5

60.185

550

18

32.727

62

2

32.258

Az ingatlan felajánlás elbírálása során az alábbi szempontokat célszerű vizsgálni:
1.
Hasznosítási cél, funkció meghatározása,
2.
Az ehhez szükséges karbantartási, felújítási átalakítási munkák költsége, ehhez műszaki felmérés szükséges,
3.
Az épület hasznosítása során a kiadások és a bevételek mérlege várhatóan hogyan fog alakulni.
A felajánlás kapcsán Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdési alapján a
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nyilatkozattételi jog Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a kérelem
elutasítását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a kérelem
elutasítását.

Döntési javaslat
"A felajánlás elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni Lakatos Zsigmond 4410
Berettyóújfalu, Vágókert dűlő 02520/2 hrsz. szám alatti lakos felajánlását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Gyomaendrőd, belterület
3409/8 hrsz.-ú ingatlant.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Borzán Tibor felajánlása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Borzán Tibor 5600 Békéscsaba, Mednyánszky László utca 17. szám alatti lakos felajánlotta megvételre a
tulajdonát képező, Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú beépítetlen terület megjelölésű
ingatlant. Dr. Borzán Tibor a vételárra vonatkozóan nem nyilatkozott a felajánlásában.
Az ingatlan a gyomai vasútállomás és Vásártéri lakótelep között található. A terület a valóságban gyepes,
karbantartott zöldterület. Az ingatlan-nyilvántartásban a megnevezés beépítetlen terület. A jelenlegi tulajdonos a
szabályozás folytán gyakorlatilag nem építhet a területre. Ennek megfelelően az ingatlan feltehetően eladhatatlan. A
terület az önkormányzat számára válhat eladhatóvá, amennyiben bővíteni kívánja a Vásártéri lakótelep körül lévő
zöldterületet és rendezni kívánja a tulajdoni viszonyokat.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet szerint az ingatlan besorolása:
„Zkp” jelű zöldterület közpark megjelöléssel.
A szabályozás módosításával kapcsolatban korábban, 2010-ben a főépítész dr. Borzán Tibort az alábbiak szerint
tájékoztatta a besorolás megváltoztatásáról.
„A Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz. alatti magántulajdonú földrészlet Gyomaendrőd város településrendezési
tervében zöldterületi terület felhasználási besorolást kapott az alábbi indokok miatt:
1. A telek „Ln” nagyvárosias lakóterület szomszédságában van, tehát lehetőség lett volna ebbe az övezetbe sorolni,
de nem lehetett a telek mérete miatt. Ugyanis területe nem éri el az erre az övezetre előírt 2000 m2 nagyságot,
területe 1342 m2.
2. A területen „szabadon álló” az előírt beépítési forma, amely 5,0 m széles előkertet, 8,0 m oldalkertet és 8,0 m
hátsókertet igényel az épületek elhelyezésénél. E miatt a 13,0 m széles háromszög alakú telek beépíthetetlen.
A fentiek miatt a vasút és a lakótelep között a terület felhasználás az ott élők életminőségét javító zöldterületi
besorolást kapott.”
Dr. Borzán Tibor felajánlásához értékbecslés készült, amely az ingatlan becsült forgalmi értékét 670 ezer forintban
határozta meg..
Az ingatlan megvásárlásával a Vásártéri lakótelepet körülvevő közpark területe növelhető.
Az ügyben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdési alapján a Képviselő –
testület jogosult dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy a Dr. Borzán Tibor 5600 Békéscsaba,
Mednyánszky László utca 17. szám alatti lakos által felajánlott Gyomaendrőd
belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú beépítetlen terület megjelölésű
ingatlan megvételére a Képviselő-testület bruttó 400 ezer Ft összegben
tegyen ajánlatot.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy a Dr. Borzán Tibor 5600 Békéscsaba,
Mednyánszky László utca 17. szám alatti lakos által felajánlott Gyomaendrőd
belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú beépítetlen terület megjelölésű
ingatlan megvételére a Képviselő-testület bruttó 400 ezer Ft összegben
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tegyen ajánlatot.
1. döntési javaslat
"A felajánlás elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tisztelettel veszi dr. Borzán Tibor felajánlását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete dr. Borzán Tibor 5600 Békéscsaba, Mednyánszky
László utca 17. szám alatti lakos tulajdonát képező Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú
beépítetlen terület megjelölésű ingatlant nem kívánja megvásárolni.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Ajánlattétel a felajánlott ingatlan megvásárlására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tisztelettel veszi dr. Borzán Tibor felajánlását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Borzán Tibor 5600 Békéscsaba, Mednyánszky
László utca 17. szám alatti lakos tulajdonát képező Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú
beépítetlen terület megjelölésű ingatlant meg kívánja vásárolni és az alábbi ajánlatot teszi.
1. Az ingatlan vételárára Gyomaendrőd Város Önkormányzata ajánlata: bruttó 400 ezer Ft.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja.
3. A vételár megfizetése: az adásvételi szerződés aláírását követő 3 napon belül.
Az ingatlan vásárlás célja: a Vásártéri lakótelepet körülvevő közpark területének a növelése.
Az ingatlan vásárlás forrása: a 2017. évi költségvetésben a rendkívüli feladatokra elkülönített keret terhére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értékének
megállapításáról

Készült: 2017. március 7.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

2
I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:
670.000,- Ft
azaz: Hatszázhetvenezer forint, mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
piaci alapú forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.

Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem
számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2017. március 7.
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II. AZ INGATLAN BECSÜLT FORGALMI ÉRTÉKE
I. Előzmények
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megbízást adott arra, hogy a
Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz.-ú ingatlanról forgalmi értékéről készítsek
ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: a tulajdonos által megvásárlásra
felajánlott 3743/5 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értékének a meghatározása Képviselőtestületi döntés előkészítéséhez.
Dr. Borzán Tibor a tulajdonát képező 3743/5 hrsz.-ú ingatlant felajánlotta megvételre
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának. Az ingatlan vételárát az ajánlatában nem jelölte
meg.
II. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A telek értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, közműellátottságát. Ezen kívül összehasonlítottam a területet a környező,
hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci értékével.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében kerültek értékelésre.
Tanulmányoztam a felhasználható forgalmi adatokat, a település ingatlanpiaci sajátosságait.
III. Nyilvántartási adatok
Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telek nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Belterület
3743/5
1342 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
A mellékelt tulajdoni lap-szemle szerint

IV. Az ingatlan leírása
Az ingatlan a gyomai vasútállomás és Vásártéri lakótelep között található. A terület a
valóságban gyeppel ellátott, karbantartott zöldterület. A helyi építési szabályozás értelmében
a terület zöldterület közpark jelöléssel. Az ingatlan-nyilvántartásban a megnevezés beépítetlen
terület. A jelenlegi tulajdonos a szabályozás folytán gyakorlatilag nem építhet a területre.
Ennek megfelelően az ingatlan feltehetően eladhatatlan. A terület az önkormányzat számára
válhat eladhatóvá, amennyiben bővíteni kívánja a Vásártéri lakótelep körül lévő zöldterületet.
A zöldterületekre vonatkozó minimális beépítési előírások miatt a területbővítés folytán pl.:
játszótér elhelyezése lehetséges.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet szerint az
ingatlan besorolása: „Zkp” jelű.
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A területre vonatkozó előírások az alábbaik:
A Zkp jelű közparkokat és a Zkt jelű, nem közlekedési célú közterületeket (fásított köztér) a
szabályozási terv jelöli. Közpark területének legalább 80%-án, fásított köztér területének
legalább 50%-án aktív zöldfelület biztosítandó.
A Zkp-kegyeleti park jelű övezetben játszótér, sport célokat szolgáló terület,
kegyeletsértő rendezvény, egyéb célokat szolgáló telek nem létesíthető.
Békés Megyei hirdetési adatok.
Település

Telek nagysága, egyéb jellemzője

Békéscsaba, Dobozi 1500 m2, építési telek, teljes közmű
út
Füzesgyarmat
714 m2, lakóövezeti telek, nincs
közmű
Gádoros
1250 m2, lakóövezeti telek, nincs
közmű
Újkígyós
726 m2, lakóövezeti telek
Tótkomlós
475 m2, lakóövezeti telek

hirdetési ár Ft
2,5 millió

fajlagos ár
Ft/m2
1.666

1 millió

1.400

1,5 millió

1.200

1 millió
1,2 millió

1.377
2.516

Értékesítés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évben a Gutenberg utcában 442 m2 nagyságú
telek, amely beépíthető 464.000,- Ft összegben került értékesítésre, fajlagos ár 1.050,- Ft/m2.
Az önkormányzati ingatlanvagyon egységes és egyedi értékeléséhez 1/2002. (BK 8.) BMEüM-FVM-GM-ISM-KöM-KöViM-NKÖM-OM-SzCsM
irányelv
a
zöldterületek
értékelésénél a pázsitfelület valamennyi fű-, gyep-, ősgyepfelület értékét 300 Ft/m2 összegben
határozza meg. A zöldfelületek megállapításánál avulási értékkel nem kell számolni.
Figyelemmel arra, hogy a terület nem építési telek, ezért a piaci ár és az irányelv közötti
értéket határoztam meg 500 Ft/m2 összegben.
Telekár meghatározása: 500 Ft/m2 x 1342 m2 = 671.000 Ft, kerekítve: 670 eFt.
V. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
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Az elhelyezkedés,
A megközelíthetőség,
Az infrasruktúra,
A beépíthetőség,
A környezetvédelem,
A műszaki kialakítás,
Az állag és állapot,
A hasznosíthatóság,
Az újraelőállítási költségek,
A várható hozam,
A kereslet – kínálat, stb.

A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlan esetén az alábbi értéknövelő és
értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:
 A Vásártéri lakótelep zöldterülete melletti elhelyezkedés.
Értékcsökkentő tényezők:
 A helyi szabályozás korlátozásai.
VI. Értékmegállapítás
Megnevezés
Telek
Összesen:

Kerekített érték
670000
670000

Kerekítve: 670.000,-Ft azaz: Hatszázhetvenezer forint.
VII. Összefoglalás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megbízása alapján elvégeztem az
Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz-ú ingatlan piaci forgalmi érték alapú értékelését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az
ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
670.000,-Ft
azaz: Hatszázhetvenezer forint.
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VIII. Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény a dr. Borzán Tibor ajánlatához készült, amely csak és
kizárólag erre a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték tartalmazza általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem az
értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2017. március 7.

Csényi István
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Köztemetések szervezésével kapcsolatos észrevétel
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Iványi Miklós Gyomaendrőd, Tanya VI. ker. 483. szám alatti lakos 2017. február 21. napján köztemetéssel
kapcsolatos közérdekű bejelentéssel fordult a Képviselő-testülethez. Az észrevételről Toldi Balázs polgármester
szóban tájékoztatást adott a 2017. február 23-i testületi ülésen azzal, hogy az észrevételt a képviselő-testület
érdemben a következő testületi ülésén fogja megtárgyalni. Iványi Miklós beadványa a képviselők részére
megküldésre került, valamint 2017. február 24-én Iványi Miklós által feltett kérdésekre az alábbi tájékoztatást
nyújtotta hivatalunk:
„1. 2012. január 1-től napjainkig (tehát 5 év) hány köztemetés volt évenként.
2. Mennyi volt a köztemetés összes költsége egy-egy évben.
2012
2013
2014
2015
2016
2017

köztemetések száma
2
3
2
5
1
2

köztemetések költsége
223.849.-Ft
674.995.-Ft
286.980.-Ft
763.765.-Ft
177.700.-Ft
329.125.-Ft

3. Mennyi az az összeg, amely az önkormányzat a behajthatatlan követelések nyilvántartásban szerepel.
2016. december 31. napján fennálló behajthatatlan követelés: 1.756.455.-Ft.
A köztemetés elrendelésének hatásköri címzettje a képviselő-testület. A képviselő-testület a hatáskört a
polgármesterre ruházta át. Önkormányzati rendeletünk nem tartalmazza a köztemetés tartalmi elemeit, jogilag nem
is szükséges ennek szabályozása, hiszen mindig az adott, konkrét esetben kell dönteni a köztemetés elrendeléséről
és annak tartalmáról.
A gyakorlatban a köztemetés a legegyszerűbb földben történő temetés költségeit tartalmazza ravatalozó használat
és a szertartás költségei nélkül. Amennyiben a Képviselő-testület figyelembe kívánja venni Iványi Miklós közérdekű
bejelentésében leírtakat, úgy arra a rendelet módosítása nélkül lehetősége van: a konkrét ügyekben a köztemetés
elrendelésekor az emberi méltóság védelme és a végtisztesség megadása figyelembevételével kell meghatározni a
köztemetés tartalmi elemeit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Köztemetések szervezésével kapcsolatos észrevétel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Iványi Miklós 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. ker. 483.
szám alatti lakos közérdekű bejelentése alapján úgy dönt, hogy a köztemetések elrendelésekor a konkrét ügyekben
az emberi méltóság védelme és a végtisztesség megadása figyelembevételével kell meghatározni a köztemetés
tartalmi elemeit.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményeztetési eljárás
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békéscsabai Tankerületi Központ megkereste Önkormányzatunkat tekintettel arra, hogy a Békés Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat vonatkozásában intézményi átszervezetést kíván kezdeményezni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 83-84. §-ai alapján a fenntartó döntése előtt ki kell kérni a
vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatnak véleményét.
Az intézmény jelenlegi telephelyét érintő változás, a telephely címének változása (tényleges ingatlanváltás).
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye, 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. ügyviteli
telephelye megszűnt. A telephely új helyre az 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 11. szám alá költözött 2016.
júliusában. Nagyobb alapterületen, a szakszolgálati feladatok megszervezésére alkalmas helyre került.
Az átszervezés az ingatlan tulajdonos önkormányzatra többletköltséget nem ró.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntési javaslat elfogadására.
Döntési javaslat
"Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményeztetési eljárás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint az 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. szám alatti
ingatlan tulajdonosa – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény. 83. §-a alapján hozzájárul a Békés
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézmény telephelyét érintő változáshoz - az 5502
Gyomaendrőd, Fő út 2-4/1. szám alól az 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. szám alá.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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28. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál tervezett programja
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. évben 19. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Sajt – és Túrófesztivál április 29-május 1. között. A
rendezvény megszervezése a Kállai Ferenc Kulturális Központ feladatkörébe tartozik.
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetője, elkészítette a XIX. Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál programtervezetét, melynek tudomásul vételét kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől.
A tájékoztatás és a program tervezet a mellékletben található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére
Döntési javaslat
"A XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál tervezett programja"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2017. április 29-május 1. között
megrendezésre kerül XIX. Nemzetközi Sajt – és Túrófesztivál programtervezetéről szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e‐mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283‐524

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évben döntött arról, hogy a város
nagyrendezvényének szervezését a Kállai Ferenc Kulturális Központ feladatkörébe helyezi át.
2017. évben 19. alkalommal kerül megrendezésre a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál. Az elmúl év sikeres együttműködésének köszönhetően az idén is segíti
rendezvényünk szakmai munkáját a KKASE Sajtkészítők Egyesülete. Az idei fesztivál
különlegessége, hogy a rendezvény nyitónapján kerül átadásra az új Sajtüzem városunk
területén, mely szakmai szempontból előnyös a rendezvény számára.
Az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve alakult ki a fesztivál programja. Rendhagyó
ötlettel, „Vajköpülő flascmob roadshow” keretén belül járunk végig 7 települést a
Sajtkészítők Egyesületével karöltve, hogy népszerűsítsük fesztiválunkat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a XIX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál programtervezetével kapcsolatos tájékoztatásom tudomásul vételére.

Gyomaendrőd, 2017. 03. 24.

Weigertné Gubucz Edit
intézményvezető

Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e‐mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283‐524

A XIX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál tervezett
programja
2017. 04. 29. Szombat
Programok

Kiegészítő programok
Szakmai program:
10.00-12.00 Sajtminták leadása

Sajtosok, Árusok érkezése, Regisztráció
11.00 Sajtüzem megnyitója
14.00 Megnyitó
14.30 Gólyalábasok
15.30 „Gyomaendrőd Szeretlek”
18.30 Feláldozhatók koncert
20.00 Fáklyás felvonulás
21.00 Hooligans – élő koncert

14.00-19.00 Látvány sajtkészítés
15.00-19.00 Sajtpróba

2017. 04. 30. Vasárnap
Programok
14.00 Eredményhirdetés
14.30 HandaBanda Zenekar gyermekműsora
15.30 – Testvérvárosok
néptánccsoportjainak műsora
18.00 Világtáncház
19.00 Margaret Island – élő koncert
21.00 Neoton Família – élő koncert

Kiegészítő programok
9.00-12.00 Szakmai nap: Bivalytelep és
bivalysajt üzem meglátogatása
14.00-19.00 Látvány sajtkészítés
15.00-19.00 Sajtpróba
Tortaverseny

2017. 05. 01. Hétfő
Programok
8.00-12.00 Sajtos- Túrós ételek
Főzőversenye
12.00-13.00 Elkészült ételek zsűrizése
14.00 Eredményhirdetés
14.30-17.00 Gyermekprogramok
17.00-18.00 MonotonRock Band

Kiegészítő programok
9.00 Lovas felvonulás
10.00-14.00 Sajtpróba

Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e‐mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283‐524

Bevételek

6.000.000.500.000.6.500.000.-

Önkormányzati támogatás:
Egyéb, pénzmaradvány
Összesen:
Tervezett bevételek

1.000.000.1.100.000.100.000.2.200.000.8.700.000.-

Helypénz
Támogatások
Főzőverseny
Tervezett bevételek összesen:
Bevételek mindösszesen:
Kiadások

Vásárolt szolgáltatások
Technikai költségek
Járulékos költségek
Kiadások összesen:

6.815.000.1.000.000.870.000.8.685.000.-

Gyomaendrőd, 2017. 03. 24.

Weigertné Gubucz Edit
Intézményvezető

29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Városi Egészségügyi Intézmény - intézményvezetői pályázat kiírása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 103/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozatával megbízta Dr. Lemák Györgyöt a Városi Egészségügyi
Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával, határozott időre 5 évre, 2017. március 1.
napjától, 2022. február 28. napjáig.
Dr. Lemák György 2017. március 20. napján kelt, írásban benyújtott nyilatkozatában intézményvezetői (magasabb
vezetői) tisztségéről március 20. kezdőnappal lemondott, egyúttal kezdeményezte a határozatlan időtartamú
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését is.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (4) bekezdése, valamint
a 28. § (1)-(2) bekezdései alapján a magasabb vezető, illetve a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
esetében a lemondási idő egyaránt 2 hónap. Dr. Lemák György 2017. május 19. napjáig lát el feladatokat.
A 2017. május 20. napjától betöltendő intézmény vezetői (magasabb vezető) beosztásra új pályázatot kell kiírni,
mely pályázatot Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a megbízási jogkör gyakorlója ír ki. A pályázati kiírás
szempontjait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak egészségügyi
intézményekben történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Az előírásoknak
megfelelően a pályázati kiírás elkészült, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatnak megfelelően
döntsön a pályázat kiírásáról. A pályázati felhívást az Egészségügyi Közlönyben, illetve a Kormányzati és
Személyügyi Központ honlapján (www.kozigallas.hu) kell meghirdetni. A magasabb vezető megbízás ellátására
irányuló pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján szakmai bizottság véleményezi.
A bizottság tagja között kell lenni a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt személyeknek, a közalkalmazotti
tanács tagjának, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselőnek, és a szakma szerint illetékes egészségügyben
működő szakmai kamara, a Magyar Orvosi Kamara Békés Megyei Területi Szervének képviselőjének. A Kjt. 20/A. §
(6) bekezdése alapján a fenti bizottság összehívására, illetve a pályázók meghallgatásra a pályázati határidő leteltét
követő 21 napon belül sort kell keríteni. A Képviselő-testület a pályázatokról a bizottsági vélemény kialakítását
követő testületi ülésen dönt.
A képesítési feltételeket az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szabályozza az alábbiak szerint:
„1. §(1) Egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet (a továbbiakban: gyógyintézet) vezetésével olyan
személy bízható meg, aki
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel,
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint
c)
legalább ötéves vezetői gyakorlattal
rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt képesítési feltétel, valamint a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó
felmentést adhat. Az (1) bekezdés b) pontjában előírt képesítési feltétel alól a fenntartó a 4. §-ban foglaltak szerint
adhat felmentést. Ha a gyógyintézet az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel kötött szerződés alapján
nyújt egészségügyi közszolgáltatást, a felmentéshez ki kell kérni a közszolgáltatásért felelős szerv egyetértését is. A
feltételek alól külön-külön és együttesen is adható felmentés.
4. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában, a 2. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 3. § (1) bekezdés b) pontjában
előírt képesítés alól felmentés abban az esetben adható, ha a pályázó (jelölt) a képzésben részt vesz, vagy vállalja a
képesítésnek – a kinevezés (megbízatás) adásától számított – öt éven belül történő megszerzését."
7/C. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti követelmény teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013.
szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak) menedzseri képesítést, vagy az egészségügyi menedzser szakirányú
továbbképzési szakon képesítést szerzett.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.
1. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény - intézményvezetői pályázat kiírása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján Pályázatot hirdet a Városi
Egészségügyi Intézmény Intézményvezető magasabb vezető beosztás ellátására 2017. május 20. – 2022. május 19.
közötti 5 év határozott időre az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

út

124.)

a

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 20. – 2022. május 19. napjáig
szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Az intézmény irányítása, az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok működtetése
A kötelezően ellátandó alapellátással kapcsolatos koordinációs teendők ellátása
Az alapellátással kapcsolatos döntések előkészítése
Az éves költségvetés elkészítése
Munkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói vonatkozásában
A munkaköri leírásban meghatározottak végrehajtása
Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása
Mind az, amit a jogszabály az igazgató kizárólagos hatáskörébe utal
Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások végrehajtása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
·
Egyetemi (orvostudományi vagy egyéb) szintű végzettség – amely megfelel 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 1.
§ (1) bekezdésben foglaltaknak
·
Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
·
Legalább ötéves vezetői gyakorlat,
·
Büntetlen előélet
·
Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
·
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
·
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
·
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
·
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
·
A vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre – a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletben szereplő egyetemi, főiskolai végzettséggel betölthető
munkakörbe – 4 hónap próbaidő meghatározásával.
Elvárt kompetenciák:
·
Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, és magas szintű ismeret,
·
Kiváló szintű menedzsment szemlélet
·
Kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
·
Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia
·
Kiváló szintű kapcsolatteremtő-, szervező- és tárgyaló képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·
·
·
·
·

A pályázó jelentkezése a pályázatra,
Szakmai gyakorlatot igazoló, részletes, fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget, képzettséget, képzést igazoló okiratok másolata
Vezetői (5 év) gyakorlat igazolása
Az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program
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·
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
·
Nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
·
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
·
Nyilatkozat arról, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn,
illetve azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti
·
Nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálási eljárásában a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához
hozzájárul-e.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. május 20. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06/66/521-600-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
·
Személyesen munkaidőben, postai úton Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ).
·
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI. ……………./2017. ,
valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket az 1992. évi XXXIII.
tv. 20/A. § (6) bekezdés szerinti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület
következő rendkívüli ülésén dönt az intézményvezető személyét érintően, fenntartva a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: A jelentkezési határidő lejárta után, a szakmai bíráló bizottság javaslatát
követően a Képviselő-testület következő rendkívüli ülésén dönt az intézményvezető személyét érintően.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
·
www.kozigallas.gov.hu –
2017. április 4.
·
Egészségügyi Közlöny –
2017. április 5.
·
www.gyomaendrod.hu –
2016. április 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 4.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény - intézményvezetői pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi menedzseri szakképesítés és az 5 év
vezetői gyakorlat feltételek alól szükség esetén az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szabályai szerint felmentést adhat.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény - intézményvezetői pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Toldi Balázs polgármestert a Városi
Egészségügyi Intézmény Intézményvezető beosztás pályázati kiírásra beérkezett pályázók meghallgatásához
szükséges bíráló bizottság létrehozására.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény infrastrukturális fejlesztése
eszkközbeszerzéssel
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Meghirdetésre került az EFOP-2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás,
melynek célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése, az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése, emelt szintű járóbeteg szakellátás elérhetőségének
biztosítása.
A pályázat célcsoportja Magyarország kevésbé fejlett régióinak a lakossága és a fejlesztés által érintett járóbeteg
szakellátásban dolgozók.
Kedvezményezetek köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a közfinanszírozott járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók, amelyek legalább 5 egészségügyi szakmában nyújtanak ellátást.
Támogatható tevékenységek:
A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas járóbeteg
szakellátási infrastruktúra megteremtése
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
- orvostechnikai eszközbeszerzés
Választható, önállóan támogatható tevékenységek:
- meglévő épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, fizikai, infokommunikációs akadálymentesítése,
- a fejlesztett ellátásokhoz kapcsolódó lakossági tájékoztatás
- a fejlesztett ellátásokhoz kapcsolódó disszemináció (szakmai célcsoportok felé)
Támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
Igényelhető támogatás: minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft
A projektek megvalósítására legalább 9, legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.
A pályázat benyújtására elektronikus kitöltő programon keresztül van lehetőség 2017. április 25. - 2017. december
27. napig, 5 szakaszban.
A pályázat benyújtását az első értékelési határnapra (2017. május 26.) tervezzük.
Számszerűsíthető eredmények:
fejlesztéssel érintett szakmai területek száma
minimum 2 db
fekvőbeteg
szakellátásba továbbküldött betegek 90%
számának csökkenése
korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra
támogatást igénylő által meghatározott nettó négyzetméter
Fentiek figyelembevételével Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény pályázatot nyújthat be infrastrukturális
fejlesztése és korszerű eszközökkel való ellátása érdekében.
A fejlesztés keretében beszerzésre kerülne egy digitális röntgen berendezés a szükséges munkaállomással és
programokkal, valamint egy új ultrahang berendezés is a szükséges informatikai berendezésekkel és programokkal,
továbbá egy kisebb hordozható asztali ultrahangos berendezés is. Amennyiben lehetőség lesz rá, úgy a
rendelőintézet tetőszerkezete is felújítása kerül.
Az igényelt támogatás összege jelenleg nem ismert, az intézmény mérete miatt és az ellátotti létszámból adódóan
az intézmény úgy gondolja, hogy maximum 100 millió Ft-ra de inkább kevesebbre lesz lehetősége pályázatot
benyújtani.
A pályázat benyújtásához fenntartói hozzájáruló nyilatkozat becsatolása is szükséges.
A támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentum a Megvalósíthatósági tanulmány, melynek
elkészítéséhez szükséges külső szolgáltató igénybevétele, ezért a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény
árajánlatokat kíván bekérni az alábbi egészségügyi területen járatos gazdasági szereplőktől:
85

1. INNOCONSULT Kft
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 4.
ügyvezető: Dr. Ézsi Robin
2. AN PRESS Kft
1153 Budapest, Deák u. 4/A
ügyvezető: Tóth Kálmán
3. INNOTICA Kft
5310 Kisújszállás, Dózsa Gy. út 21.
ügyvezető: Sára Zoltán
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény infrastrukturális fejlesztése eszkközbeszerzéssel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Gyomaendrődi Városi
Egészségügyi Intézmény pályázatot nyújtson be az EFOP-2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások
fejlesztése” című konstrukció keretében a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény infrastrukturális
fejlesztése, eszközbeszerzése érdekében, 100 %-os támogatási intenzitás mellett, maximum 100 millió Ft
támogatási igényre.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges fenntartói hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Lemák György intézményvezetőt a pályázat benyújtásához kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 05. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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