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. május 25-én 14.00 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.




Napirend:
1. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évben elvégzett
feladatairól
2. Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
3. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló
4. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
5. Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
6. Óvodapedagógusok jubileumi jutalmának kifizetéséhez forrás biztosítása
7. Nyári napközi ellátás biztosítása
8. Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszköz 8. sz. módosítás partnerségi
egyeztetés szabályai
9. Alapítványok támogatása
10. Időszaki lap alapítása
11. Javaslat a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kötött megbízási szerződés
módosítására

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.

12. Beszámoló a GYÜSZTE munkájáról
13. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz
kapcsolódó tevékenységről
14. Beszámoló a 2016. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
15. Delegálás a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Paktum szerveibe
16. Wodianer Albert tér felújítására kiirt ötletpályázat bírálata
17. A „KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005” pályázat visszafizetési kötelezettsége
18. Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
19. Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
20. Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
21. Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú ingatlan
telekrészének értékesítése
22. Zártkerti ingatlan művelés alól való kivonása
23. Szántó művelési ágú termőföld felajánlás
24. Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület közvilágítással kapcsolatos
kérelme
25. Vatai Gyula szennyvízcsatlakozási pályázata
26. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Gyomaendrődi Járási Hivatal felújítási
munkáihoz
27. Gyomaendrőd, 1090 hrsz. alatti ingatlan bérleti pályázatának eredménye
28. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor
29. Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. május 23.

Toldi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2017. május 25.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2017. 05. 25-i ülésre

597/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása 400.000 Ft
összegben
Határidő: 2017. 01. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. január 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017.
(II. 21.) önkormányzati rendelete 8. mellékletének 94. sorába a kézilabda pálya
felújításához biztosított támogatás összege beépítésre került.
140/2017. (III. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Határidő: 2017. 03. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. március 31.
A Képviselő-testület egyet értett a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa 6/2017. (II.28.) határozatával.
150/2017. (III. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Járda felújítási pályázat kiírása I. forduló
Határidő: 2017. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 30.
A Képviselő-testület a járda felújítási pályázatot II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak
találta.
162/2017. (III. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dr. Borzán Tibor felajánlása
Határidő: 2017. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 30.
Dr. Borzán Tibor Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testületének
felajánlotta a tulajdonát képező Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2

nagyságú beépítetlen terület megjelölésű ingatlant megvásárlásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi ajánlatot tette
dr. Borzán Tibornak.
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.
Dr. Borzán Tibor az ajánlatot 2017. április 7-én átvette, melyre nem válaszolt.
Telefonon történt megkeresésünkre dr. Borzán Tibor kijelentette, hogy nem felel
meg a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által felajánlott vételár.
199/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi beszámolója
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évről szóló beszámolója a letéti mérleg.
· Az eszközök és források értéke egyezően 351.184 ezer Ft.
· A társaság 2016. évi mérleg szerinti eredménye - 16.023 ezer Ft.
200/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. évi üzleti terve
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. évi üzleti tervét.
201/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Dinya József ügyvezető részére
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat, és a 2013.
évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta, hogy Dinya József ügyvezető
a 2016 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét
szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadta.
202/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark

Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évről szóló beszámolóját.
· Az eszközök és források egyező végösszege: 13.545 ezer Ft.
· A társaság 2016. évi mérleg szerinti eredménye: -2.545 ezer Ft.
203/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét.
205/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kft. 2016. évi beszámolója
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évről szóló
beszámolóját.
Az eszközök és források értéke egyezően:
1. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység: 95.947 ezer forint.
2. nem közszolgáltatási tevékenység: 7.749 ezer forint.
A társaság 2016. évi mérleg szerinti eredménye:
1. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység: 1.100 ezer forint.
2. nem közszolgáltatási tevékenység: 4.581 ezer forint.
206/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kft. 2017. évi üzleti terve
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlésének a
Társaság 2017. évi üzleti tervére vonatkozó 4/2017. (IV.13.) számú határozatát.
207/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Vaszkó Anikó ügyvezető részére
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomásul vette a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlésének
döntését, mely szerint a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta,
hogy Vaszkó Anikó ügyvezető a 2016 évi beszámolási időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a
felmentvényt megadta.

208/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Liget Fürdő Kft. 2016. évi beszámolója
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a társaság
alapítója jóváhagyta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évről szóló
gazdasági beszámolóját.
· Az eszközök és források értéke egyezően 79.360 ezer Ft.
· A társaság 2016. évi adózott eredménye 586 ezer Ft.
Az eredményt a társaság köteles eredménytartalékba helyezni.
209/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Liget-Fürdő Kft. 2017. évi üzleti terve
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét.
210/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Gera Krisztián ügyvezető részére
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület
az alapító okirat, és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta,
hogy Gera Krisztián ügyvezető a 2016 évi beszámolási időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a
felmentvényt megadta.
211/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Liget Fürdő kölcsöntartozása visszafizetési határidejének módosítása
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Az Önkormányzat és a Liget Fürdő Kft. között kötendő szerződés előkészítése
folyamatban van.
212/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gera Krisztián ügyvezető részére prémium kifizetése
Határidő: 2017. 05. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. május 31.

2017. május 4-én megtörtént Gera Krisztián ügyvezetőt megillető prémium
kifizetéséhez a 446.700 Ft összeg átutalása a Liget Fürdő Kft. részére.
213/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő 2016 évi beszámolója
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évről szóló beszámolóját.
· Az eszközök és források értéke egyezően 252.442 ezer Ft.
· A Társaság 2016. évi mérleg szerinti eredménye 16.493 ezer Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Taggyűlés osztalék kifizetéséről szóló 6/2017.(IV.12.) számú határozatát.
214/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkelező 2017. évi üzleti terve
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. évi üzleti tervét.
215/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Hamza Zoltán ügyvezető részére
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomásul vette a
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének döntését, mely szerint a Taggyűlés
Hamza Zoltán ügyvezető részére a felmentvényt megadta, tekintettel arra, hogy az
ügyvezető a 2016 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek
elsődlegességét szem előtt tartva végezte.
216/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Taggyűlésének a Kft. 2016. évről szóló
mérlegbeszámolójának elfogadását.
· Az eszközök és források egyező végösszege: 4.346 ezer Ft.
· A társaság 2016. évi mérleg szerinti eredménye: -235 ezer Ft.
A javaslat továbbítva lett a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. részére.

217/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Varjú Róbert ügyvezető részére
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete javasolta a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Taggyűlésének, hogy Varju Róbert ügyvezető
részére a felmentvényt adja meg, tekintettel arra, hogy az ügyvezető a 2016 évi
beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt
tartva végezte. A javaslat továbbítva lett a Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
227/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Járda felújítási pályázat pályázati felhívása
Határidő: 2017. 05. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. május 30.
A Képviselő-testület pályázatot tett közzé cselekvőképes nagykorú természetes
személyek részére, a település járdahálózatának felújítására.
229/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati ingatlan üzleti vagyonná minősítése és értékesítésre történő
meghirdetése
Határidő: 2017. 04. 27., felelős: Dr. Uhrin Anna, végrehajtva: 2017. április 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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, külterület, 02712/15 hrsz.-ú kivett csatorna megnevezésű, az
önkormányzati kataszteri nyilvántartásban 1575 napló sorszámon felvett, 1273 m2
területű ingatlant kivonja a forgalomképtelen törzsvagyon elemek közül, és egyben
átminősítette forgalomképes üzleti vagyonná.
Az átminősítésre hozott döntés alapján át lett vezetve a módosítás Gyomaendrőd
Város Önkormányzata kataszteri nyilvántartásában.
232/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulással
kapcsolatos döntések
Határidő: 2017. 05. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. május 30.
A Képviselő-testület a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról szóló
4/2016. (III.14.) HRT határozattal, a 2016. évi pénzmaradvány elfogadásáról szóló
5/2016. (III.14.) HRT határozattal és a 2016. évi munkájának elfogadásáról szóló

6/2016. (III.14.) HRT határozattal egyet értett.
233/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulással
kapcsolatos döntések
Határidő: 2017. 05. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. május 30.
A Képviselő-testület elfogadta a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának V.1. pontja alapján a tagok
2017. évi működési célú támogatásának 38,- Ft/ lakos arányban történő
meghatározását. A 2017. évben Gyomaendrődre jutó 524.628 Ft összegű
hozzájárulást a 2017. évi költségvetés 6. melléklete 23. sora terhére biztosítja,
továbbá felhatalmazta Toldi Balázs polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás aláírására.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben
elvégzett feladatairól
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdésének
értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén
működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Gyomaendrőd Város tekintetében Bíró Zoltán tűzoltó alezredes, parancsnok elkészítette a 2016. évről szóló
tájékoztató, beszámoló anyagot, melyet elfogadásra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elé terjesztett.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben
elvégzett feladatairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
H-5540 Szarvas, Szent Flórián u. 2.
Tel/Fax: 06/66 312-733
e-mail: szarvas.ht@katved.gov.hu

BESZÁMOLÓ
a S za r v a s i H i v a t á s o s T ű zo l t ó p a r a n c s n o k s á g
2016. évben elvégzett feladatairól.

Előterjesztő:
Bíró Zoltán sk.
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok

2

Tartalomjegyzék
I. BEVEZETÉS………………………………………………………………………3.
II. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET............................................................………3.
Vonulási adatok…………………………………………………………………..3.
Kiemelt események……………………………………………………………....3.
Gyakorlatok……………………………………………………………………....4.
Az önkormányzati tűzoltóság helyzete, együttműködés………………………….5.
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület helyzete…………….………………… 6.
III. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET……………………………………….6.
Illetékességi terület……………………………………………………………….6.
Kiemelt feladatok………………………………………………………………...7.
Helyi védelmi bizottság………………………………………………………….7.
IV. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET…………………………………………8.
Veszélyes tevékenységek végzése……………………………………………….8.
Veszélyes áru szállítás (ADR, RID) ellenőrzések………………………………..8.
Hulladékszállítás…………………………………………………………………8.
Létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése és védelme…8.
V. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, IFJÚSÁGNEVELÉS............................................9.
VI. RENDEZVÉNYEK, KÉPZÉSEK………………………………………………10.
VII. HATÓSÁGI SZAKTERÜLET…………………………………………………10.
A kirendeltség hatósági, szakhatósági tevékenysége…………………………………10.
A hatósági ellenőrzések kiemelt területei……………………………………………11.
VIII. MŰSZAKI SZAKTERÜLET...........................................................................11.
IX. A KÖVETKEZŐ ÉV CÉLKITŰZÉSEI………………………………………12.
X. ÖSSZEGZÉS……………………………………………………………………..12.
Mellékletek ............................................................................................................... 13.

3
I. BEVEZETŐ–A katasztrófavédelmi szabályozás változásai_______________________
A katasztrófavédelem megújult rendszerében fontos szemponttá vált a megelőzés, a
felkészülés szabályrendszerének megújulása, a vészhelyzetek, katasztrófák esetén irányadó
rendkívüli intézkedések megteremtése. A megújult szervezet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
magasabb szintre emelte az ország területén élő lakosság életének és vagyonának biztonságát.
A 2016. évre megfogalmazott fő célok megvalósítása sikeres volt, azonban az elért
eredmények megtartásához további kitartó munka szükséges.
II. Tűzoltósági szakterület____________________________________________________
Vonulási adatok
2016. évben a működési területünkön 86 tűzeset, 69 műszaki mentés, 35 téves jelzés történt.
Kiemelt esemény nem történt a működési területünkön 2016. évben.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe:
-

Szarvas Város
Gyomaendrőd Város
Csabacsűd Község
Békésszentandrás Nagyközség
Örménykút Község
Kardos Község
Kondoros Város
Hunya Község

településekre terjedt ki. Változás nem történt az előző évhez képest.
Gyomaendrőd közigazgatási területén 2016. évben 18 esetben volt riasztás tűzesethez.
Beavatkozásra 14 esetben volt szükség. 54 esetben történt műszaki mentési esemény:
mind az 54 esetben beavatkozásra volt szükség.
A 2016. évet megelőző időszakban tűzesethez, műszaki mentéshez az alábbi számmal
kellett riasztani a tűzoltóságot Gyomaendrőd közigazgatási területén:
-

2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év

64 tűzeset, 69
52 tűzeset 53
40 tűzeset 40
26 tűzeset 52
32 tűzeset 43

műszaki mentés
műszaki mentés
műszaki mentés
műszaki mentés
műszaki mentés

Kiemelt esemény volt a 2016. június 26-án esti órákban rövid idő alatt lehulló több mint
100 mm-es csapadékmennyiség, melyet követően a gyomaendrődi egység 12 esetben, a
szarvasi és szeghalmi tűzoltó egységek pedig 9 alkalommal avatkoztak be – jellemzően
vízeltávolítás és fa eltávolítások.
Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai nagy mértékben befolyásolták a tűzesetek és a
műszaki mentések számát - aszály, belvíz, rendkívüli meleg, rövid idő alatt nagy mennyiségű
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csapadék, szélvihar, jégeső. 2013. év óta országos szinten folyamatosan csökkent a tűzesetek
száma az előző évekhez viszonyítva, 2016. évre elmondható, hogy mintegy 50 %-al kevesebb
tűz keletkezett mint 2012-ben illetve az azt megelőző években.
Gyomaendrőd tekintetében az 2016-ös összes eseményszám szinte teljes azonosságot mutat
az előző évihez viszonyítva, a különbség csupán annyi, hogy a tűzesetek száma jelentősen-44
%-kal csökkent. A műszaki mentési beavatkozások száma évek 2016. évben is meghaladta a
tűzesetek számát, mintegy háromszorosa volt Gyomaendrőd közigazgatási területén. 2015.
évhez viszonyítva 25 %-kal nőtt a műszaki mentések száma.
A tűzesetek csökkenő-stagnáló tendenciája nem csak az időjárásnak köszönhető, hanem a
hatékony hatósági munkának is.
Tűzvizsgálati hatósági eljárás megindítása a kirendeltség illetékességi területén keletkezett
tűzesettel kapcsolatban 7 alkalommal történt. Gyomaendrődön nem indult tűzvizsgálat
tűzesetet követően 2016. évben.
A száraz időszakban megnövekvő szabadtéri tüzek megelőzése érdekében tájékoztatásra
kerültek az önkormányzatok az égetés tűzvédelmi szabályairól, majd az aratási munkákat
megelőzően újabb felhívás lett közzétéve a falugazdák és jegyzők számára.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény változása jelentősen érintette a korábbi önkéntes tűzoltóságokat, önkéntes tűzoltó
egyesületeket. Az önkormányzati tűzoltóság működését, gazdálkodását, felszereltségét és
szolgálatellátását folyamatosan ellenőriztük illetve ellenőrizzük. A tűzoltóparancsnokság
működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület működik (Gyomaendrőd, Kondoros),
melyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk.
1

Gyakorlatok:
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a működési területén 74 alkalommal tartott
gyakorlatot különböző létesítményekben: helyismereti gyakorlatok, szituációs begyakorló
gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok.
2016. évben az alábbi gyakorlatok kerültek megtartásra Gyomaendrődön:
-

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Gyomaendrőd, Selyem u. 2. Helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlat
Gyermekliget Óvoda és Bölcsőde-Gyomaendrőd, Selyem utca 101. – Helyismereti
gyakorlat
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és KollégiumGyomaendrőd, Hősök út 40. – Helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlat
Polgármesteri Hivatal - Gyomaendrőd, Selyem utca 124. – Ellenőrző gyakorlat
Skylotec Hungary Kft. - Gyomaendrőd, Ipari Park utca 3141/47. - Helyismereti
gyakorlat
Katona József Művelődési Ház - Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. –
Ellenőrző gyakorlat

Minden Gyomaendrődön tartott gyakorlaton részt vett az önkormányzati tűzoltóság
állománya is.
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Az önkormányzati tűzoltóság helyzete, együttműködés
A katasztrófavédelmi szakmai irányítást és felügyeleti ellenõrzést az a hivatásos
tűzoltóparancsnokság parancsnoka köteles gyakorolni, akinek működési területén belül
található az önkormányzati tűzoltóság székhely szerinti települése.
Az éves vonulások száma 84
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 14
- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 54
- Téves jelzés: 12
- Szarvasi HTP-al együtt 4 db káreset került felszámolásra
.
A beavatkozó állomány mindegyike rendelkezik a számára előírt képesítéssel. Az
önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes
jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal látja el: 11 főállású és 7 önkéntes.
A gépjármű-és technikai eszközállomány jó állapotú. Az önkormányzati tűzoltóság 1 db
MERCEDES 1222 típusú és 1 db MERCEDES 1019 típusú gépjárműfecskendőt tart
készenlétben.
A védőeszközök, felszerelések időszakos felülvizsgálata el van végezve. A személyi állomány
szakmai felkészültsége jó. A kiképzés az éves kiképzési terv szerint történt. 2016. évben a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 4 alkalommal győződött meg az önkormányzati
tűzoltóság felkészültségi szintjéről célellenőrzések formájában. 6 alkalommal a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzett ellenőrzéseket. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 11 alkalommal tartott ellenőrzést az önkormányzati tűzoltóságon.
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság egy esetben sem merült fel.
Amennyiben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkormányzati tűzoltóság
elsődleges műveleti körzetén található településen tartott gyakorlatot, minden esetben bevonta
az önkormányzati tűzoltóság állományát.
A 2016. évben az elvégzett beszerzések indokoltak voltak, kizárólag a tűzoltással és műszaki
mentéssel - mint alaptevékenységgel – összefüggő, az Önkormányzati Tűzoltóság
működésével kapcsolatos kiadások történtek. A 100.000 Ft alatti beruházási jellegű
beszerzések vonatkozásában minden esetben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
parancsnokának engedélyével hajtották végre. A 100.000 Ft feletti beruházási jellegű
beszerzések vonatkozásában a Békés Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója adott
engedélyt.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi pénzügyi
gazdálkodását tekintve célszerűségi szempontból megfelelő értékelést kapott.
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület helyzete, együttműködés
A Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület alapvetően hagyományőrző tevékenységet folytat.
Az egyesület 2016. évben is kizárólag a IV. kategóriát célozta meg, amely alapvetően a
hagyományőrzést helyezte előtérbe. Aktívan részt vettek a település rendezvényein.
Az egyesület 2016. évben is részt vett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által
kiírt pályázaton. A pályázat során elnyert mintegy 300 ezer Ft,- összegből a tűzoltóság híradó
helyiségének régi, elavult nyílászáróit cserélték ki műanyag nyílászárókra. A pályázaton
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igényelt műanyag nyílászáró cseréje elősegíti, hogy az egyesület és az önkormányzati
tűzoltóság komfortosabb körülmények között végezze tevékenységét.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati munkát szakmai szempontból
segítette.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülettel
együttműködési megállapodást kötött 2014. évben.
III. Polgári védelmi szakterület________________________________________________
A parancsnokságon a polgári védelmi feladatokat a parancsnok, a parancsnok-helyettes és a
katasztrófavédelmi megbízott végzi.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alárendeltségében végzi feladatait a
gyomaendrődi katasztrófavédelmi megbízott.
A közbiztonsági referensi munkakör az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt
településen kinevezésre került, illetve a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken
is kijelölésre került. Illetékességi területünkön 14 fő közbiztonsági referens( illetve helyettes)
végzi munkáját. A közbiztonsági referensek jól beilleszkedtek a tűzoltóparancsnokság
munkájába, jó kapcsolat kialakítására törekedett a parancsnokság, amely meg is valósult.
Minden polgári védelmi feladatba be lettek vonva, aktív közreműködésük nagyban
elősegítette a feladatok végrehajtását.
Illetékességi terület
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területe 2016. évben:
-

Szarvas Város
Gyomaendrőd Város
Kondoros Város
Békésszentandrás Nagyközség
Csabacsűd Község
Örménykút Község
Kardos Község
Hunya Község
Csárdaszállás Község
Dévaványa Város
Ecsegfalva Község

településekre terjedt ki. Változás nem történt az előző évhez képest.
Kiemelt feladatok
Lakosságfelkészítési feladatként jelentkezik visszatérő jelleggel a közfoglalkoztatottak
katasztrófavédelmi felkészítése, melynek keretében 2016. év folyamán pedig 524 főt
készítettünk fel.
A szarvasi és a gyomaendrődi járás területén lévő 11 település polgári védelmi szervezeteinek
műszaki – kárfelszámoló (244 fő), és egészségügyi (73 fő) egységeibe beosztott
állampolgárok szakkiképzését hajtotta végre a tűzoltóparancsnokság állománya 2016. október
11. és november 26. között.
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2016 év tavaszán két közvetlen árvízveszélyes településen került megalakításra önkéntes
települési mentőcsoport. Szarvas (8 fő) és Békésszentandrás (6 fő) mentőcsoportja elsősorban
lakosságvédelmi és logisztikai komponenssel rendelkezik.
2016. jelen időszakáig a polgári védelmi szakterület végrehajtotta a települések csapadékvíz
elvezető rendszerének tavaszi és őszi felülvizsgálatait, valamint az vizek kártétele elleni
védelemre hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezetek technikai eszközeinek
ellenőrzését. Az év végén került végrehajtásra a lakosságvédelmi szirénák 2016. évi
ellenőrzése, és a kamionmentésre kijelölt technikai eszközök helyszíni ellenőrzése.
2016 március 5.-én közös felkészítésen és terepgyakorlaton vett részt a Vidra a Körös –
Kondor és a Körös mentőcsoport kutatási komponense. A felkészítés és a gyakorlat célja az
volt, hogy a leggyakrabban elrendelt alkalmazások az eltűnt személyek utáni kutatáshoz a
társszervtől a Rendőrségtől a mentőcsoportok tagjai a szükséges tájékoztatást megkapják,
valamint, hogy a BM OKF 2015. évi pályázaton elnyert technikai eszközök használatát a
mentőcsoport tagok éles körülményekkel megegyező körülmények között gyakorolni tudják.
2016. április 21-én végrehajtottuk a települési önkéntes mentőcsoportok rendszerbe állító és
minősítő gyakorlatait. A gyakorlatok során a Hármas Körösön levonuló korábbi legnagyobb
árhullám 10. évfordulóján befogadó helyet rendeztek és mutattak be a Vajda Péter
Evangélikus Gimnázium tornatermében az ott megjelent közösségi szolgálatos diákok részére.
2016. szeptember 24-én a Békés megye minősített mentőszervezeteinek műszaki és kutatási
komponensei részére szervezett összevont riasztási, törzsvezetési és terepgyakorlatán a
szarvasi járást a Körös Kondor Mentőcsoport képviselte 11 fővel, gyomaendrődi járást a
Vidra Mentőcsoport 14 fővel. A kutatási komponensek az összevont gyakorlaton eltűnt
személyek utáni kutatást hajtottak végre. A műszaki komponensek a viharkárokat követően
végrehajtandó feladatokat gyakorolták többek között a BM OKF 2015. évi pályázatán
beszerzett eszközök felhasználásával.
A Vidra Mentőcsoport kutatási komponense 2016 folyamán három alkalommal kapcsolódott
be eltűnt személy utáni kutatási feladat végrehajtásába, míg a Körös Kondor Mentőcsoportnak
két éles alkalmazása volt.
Helyi Védelmi Bizottság
A Helyi Védelmi Bizottság 2016. április és október hónapban soros ülés került megtartásra,
amelyen az aktuális feladatok kerültek feldolgozásra. Május 19-én végrehajtásra került a HVB
titkárok katasztrófavédelmi felkészítése (jelentés online). 2016. év folyamán 4 országos
törzsvezetési gyakorlat és 2 megyei szintű operatív törzs kommunikációs gyakorlat került
végrehajtásra, melyeken a Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi operatív törzs
(katasztrófavédelmi munkacsoport) állománya vett részt.
A Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi operatív törzs (katasztrófavédelmi
munkacsoport) a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületében hajtotta végre
feladatait.
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IV. Iparbiztonsági szakterület_________________________________________________
Veszélyes tevékenységek végzése
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 2 SKET készítésére
kötelezett üzem található: a Gallicoop Zrt. és az Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató
Kft. Biogáz üzem. Ezekben az üzemekben az elfogadott súlyos káresemény elhárítási terv
(SKET) gyakoroltatásra került - Gallicoop Zrt. 2016. október 08-án és Aufwind Scmack Első
Biogáz Szolgáltató Kft. Szarvas 2016. november hónapban kerül megtartásra.
Veszélyes áru szállítás (ADR, RID) ellenőrzések:
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 2016. évben végzett
ellenőrzések:
ADR közúti ellenőrzés:
22 alkalommal
ADR telephelyi ellenőrzés: 21 alkalommal
RID vasúti ellenőrzés:
2 alkalommal
RID telephelyi ellenőrzés: 1 alkalommal
Hulladékszállítás:
A Katasztrófavédelem területi szerve a közegészségügyi járvány veszély esetén a
közszolgáltatás folytatására ideiglenes közszolgáltató (hulladékszállító vállalkozás)
kijelölésére kötelezett.
Gyomaendrődön a lakossági kommunális hulladékszállítás folyamatos, probléma nem
merült fel 2016. évben illetve azt megelőzően sem.
Létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése és védelme:
A Pioneer HI-BRED Termelő és Szolgáltató Zrt. Szarvas, Ipartelep 0718/18. hrsz. alatti
telephelyének nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésével kapcsolatban
2014. augusztus hónapban érkezett megkeresés. Az eljárás lefolytatásra, hozzájáruló
szakhatósági állásfoglalás még 2014. szeptember hónapban kiadásra került.
Gyomaendrődön nincs olyan létesítmény, amely indokolta volna a nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölést.
V. Közösségi szolgálat, ifjúságnevelés___________________________________________
A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése,
amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy
közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei
igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során
megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák
megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és
későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük
biztonságáért.
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A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében a diákok bekapcsolódhatnak a
tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének
munkájába, közreműködhetnek például iskolájuk tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv
gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában, az intézmény tűzvédelmi rendszerének
ellenőrzésében, tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár
az őket fogadó tűzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is.
A Kirendeltség állományából is kijelölésre kerültek a Közösségi Szolgálat teljesítését
koordináló személyek, illetve a mentorok. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az
illetékességi területen működő középfokú oktatási intézményekkel a Közösségi Szolgálat
teljesítésének lehetőségével kapcsolatban.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában a parancsnok-helyettes került
kijelölésre, mint koordináló személy.
Közösségi

szolgálatot

41

diák

teljesített

parancsnokságunkon

2016.

évben.

Az elmúlt években igen szép eredményt értek el a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyen mind az általános, mind a középiskolás csapatok, általános iskolás
csapatunk két alkalommal is bejutott az országos döntőbe. Ez bizonyítja
felkészültségüket és akarásukat egyaránt. Kirendeltségi szinten kiemelten fontosnak
tartjuk mindkét korosztály katasztrófavédelmi felkészítését, gyakoroltatását.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén található általános és
középiskolák szép eredményekkel zárják évről évre a versenyeket. A gyomaendrődi
Bethlen Gábor Mezőgazdasági És Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
versenycsapata a kirendeltségi szintű fordulót megnyerte kategóriájában, és a megyei
versenyen is II. helyezést ért el.
A békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános Iskola csapata 2016. évben II.
helyezést ért el az országos döntőn.
VI. Rendezvények, képzések___________________________________________________
A parancsnokság 2016. május 04-én, a Tűzoltó napon megemlékezést tartott, valamint részt
vett a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett Tűzoltó Napi
ünnepségen is.
2016. június 23-27. között a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség katasztrófavédelmi
ifjúsági tábort szervezett melyen 28 fő gyermek vett részt.
2016. szeptember 17-én családi nap került megrendezésre a szarvasi Ifjúsági Tábor területén,
melyen több mint 100 dolgozó és családtagjaik vettek részt. A rendezvényt támogatta a
Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület.
2016. július hónapban 1 hetes katasztrófavédelmi tábor került megtartásra
Gyomaendrődön, melynek nagy sikere volt az általános iskolás gyerekek körében –
programoktól függően 10-30 gyermek vett részt.
2016. december 05-én hagyományosan megrendezésre került a télapó ünnepség a
parancsnokság épületében, melyen 51 gyermek vett részt. A rendezvényt támogatta a Békés
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Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Körös-Sárréti Katasztrófa - és Polgári Védelmi
Egyesület, a 105 Alapítvány Szarvas valamint a Vigil Szabadidősport Klub is.
Rendszeresen részt vettünk a működési terület településein megtartott rendezvényeken,
igény szerint tűzoltó bemutatót tartottunk.
Gyomaendrődön a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
részt vett a település által rendezett rendezvényeken bemutató jelleggel.
VII. Hatósági szakterület _____________________________________________________
A kirendeltség hatósági, szakhatósági tevékenysége:
A jogszabályi változásoknak megfelelően a hatósági munka végzése 2012. január 01-től a
tűzoltóságokról a katasztrófavédelmi kirendeltségekre került. Szarvason továbbra is
lehetőségük van az ügyfeleknek tűzvédelemmel kapcsolatos ügyeik helyben történő
intézésére, mivel 1 fő kiemelt főreferens munkaideje nagy részében a Szarvasi HTP
épületében meglévő irodában tart fogadóórát.
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe 18 településre terjed ki:
Szeghalom, Békésszentandrás, Bucsa, Csabacsűd, Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva,
Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kertészsziget, Kondoros, Körösladány,
Körösújfalu, Örménykút, Szarvas, Vésztő.
A kirendeltség a hatósági ellenőrzések során kiemelten fontos feladatként kezelt területei:
A megelőzés szempontjából talán a legfontosabb a lakossági tájékoztatás, melyre az alábbi
témákban került sor:
1. Szóbeli és írásos tájékoztatás a mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, gazdálkodó
társaságok részére.
2. Írásos tájékoztató anyag megküldése a szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatban a lakosság
részére a települések jegyzőin keresztül, illetve a falu gazdászok és a vízügyi igazgatóság
részére
3. Lakossági fórumok tartása, tájékoztató anyagok készítése részére a téli időszak
tűzveszélyeiről, a CO mérgezésről, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások
betartásáról.
4. Tájékoztató a CO mérgezésről, az égéstermék elvezetők tisztításáról, a tüzelő- fűtő
berendezések üzemeltetéséről, a karácsonyi ünnepkör tűzveszélyeiről.
5. Az aratás tűzvédelmi előírásáról, tűzgyújtásról, tarlóégetésről és veszélyes áru közúti,
illetve mezőgazdasági vontató, lassújárművel történő szállításról szóló lakossági
fórumokon való közreműködés.
A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a tavasz beköszöntével Békés megyében is
megnő a szabadtéri tűzesetek száma.
Ezzel kapcsolatban a kirendeltség 2015-ben tájékoztató anyagokat küldött szét a települések
polgármesteri hivatalaiba, valamint a falugazdászok részére. Tapasztalataink szerint a
településeken hiányos volt a helyi szabályozás a szabadtéri, zárt kertekben elvégezhető
égetésekkel összefüggésben. Sok település nem is rendelkezett semmilyen szabályozással.
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A szabadtéri tüzek megelőzése fontos feladat, amely összefügg a településeken belül a
területek éghető anyagtól, száraz fűtől mentesen, valamint a helyi kezelésű utak
környezetének tisztán tartásával.
2015. március hónapban hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely
módosította a szabadban történő tüzelés szabályait. Mára elmondható, hogy minden település
helyi rendeleti szinten valamilyen formában szabályozza a belterületen történő égetést.
Gyomaendrődön tűzvédelmi hatósági ellenőrzést 10 esetben folytatott le a kirendeltség
2016. évben.
Hatósági ellenőrzést követő felhívással 4 esetben kellett élni.
Szakhatósági ügyben 18 esetben kellett közreműködni 2016-ban Gyomaendrődön.
Tűzesetet követő hatósági bizonyítvány kiadására 2 esetben került sor.
Gyomaendrődön tűzvédelmi bírság kiszabására nem került sor 2016-ban.
VIII. Műszaki szakterület_____________________________________________________
2016-ban 1 db MERCEDES ATEGO 4000, és 2 db MERCEDES TLF 2000 típusú
gépjárműfecskendővel látta el alapvető feladatait a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján
készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.
Az 1999-2000. években illetve 2005-ben beszerzett MERCEDES gépjárművek állapota jó,
azonban egyre több probléma jelentkezik ezeknél a járműveknél is.
A tűzoltóparancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, melyet álló és
folyóvizeken tudunk alkalmazni.
A tűzoltásvezetői és az egyéb ügyintézési feladatokat egy Mitsubishi L200 típusú terepjáró
gépjárművel láttuk el.
Az új tűzoltólaktanya beruházással kapcsolatban 2015. december 07-én megtörtént a
kivitelező felé a munkaterület átadása. A kivitelezési munkálatok befejezési időpontja 2016.
december 06. volt, amelyet a kivitelező pontosan betartott. Ezt követően megkezdődött a
műszaki átadás-átvételi folyamat, 2017. év elején pedig már a beköltözés is megtörtént.

IX. A következő év célkitűzései_________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya eddigi tevékenységét a
jogszabályi keretek között, a szervezeti változással járó új feladatokhoz alkalmazkodva,
hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.
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A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a 2017. év vonatkozásában az alábbi
célokat tűzte ki:








az új tűzoltólaktanyába való átköltözés, az üzemeltetés beindítása
jó kapcsolatot a társszervekkel, a polgármesterekkel, a hivatalok dolgozóival,
közbiztonsági referensekkel, a kormányhivatal dolgozóival, a vállalkozókkal,
valamint a lakossággal
szabadtéri tűzesetek számának alacsony szinten tartása, ezzel kapcsolatos
lakossági tájékoztatás további erősítése, a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos
szabályok lakossággal történő megismertetése
a járási és települési mentőcsoportok létszámának bővítése, gyakorlatok,
felkészítések végrehajtása annak érdekében, hogy a járásban élő emberek
biztonságérzetét növeljük
pályázati lehetőségek kiaknázása a járási és települési mentőcsoportok
valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában
a lakossággal való kapcsolattartás fokozása: tűzvédelmi bemutatók, előadások,
nyílt napok szervezése, települési rendezvényeken való megjelenések
ifjúságnevelés erősítése: nyílt napok tartása, katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyre történő felkészítés, közösségi szolgálatot teljesítők körének
növelése, oktatási intézményekben bemutatók tartása

X. Összegzés________________________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységét a hivatástudat őrzése, a
szakmai odafigyelés és a kiegyensúlyozott teljesítés jellemezte.
A káresetek szakszerű, hatékony felszámolása továbbra is kiemelt feladat. Ennek érdekében
az elméleti és gyakorlati felkészülést erősíteni szükséges a jövőben.
A kitartó hatósági munka, lakosságtájékoztató, megelőző munka meghozta a gyümölcsét: a
tűz-és káresetek száma csökkent a működési területen.
A települések vezetésével a kapcsolat kiváló, a szakmai feladatok határidőre és szakszerűen
elvégzésre kerültek. A Járási Mentőcsoportok folyamatosan fejlődnek, összekovácsolódnak, a
pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználják.
A megvalósult új tűzoltólaktanya európai színvonalú elhelyezést biztosít a személyi állomány
és a technikai eszközök részére, amely nagyban hozzájárul a térség közbiztonságának
erősítéséhez.
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1. számú melléklet

A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe
Település
Szarvas

város

Működési terület

Békésszentandrás nagyközség

Lakosság (e fő)

Terület (km2)

16,208

161,57

3,716

77,45

Csabacsűd

nagyközség

1,813

66,88

Kardos

község

0,605

42,79

Örménykút

község

0,369

54,56

Kondoros

város

5,085

81,84

Gyomaendrőd

város

13,693

303,94

Hunya

község

0,645

32,59

42,134

821,62

Σ:

2. számú melléklet

Események megoszlása 2016. évben
Szarvasi
Megnevezés
HTP
Káreset
155
Tűzeset
86
Beavatkozást igénylő
68
Kiérkezés előtt felszámolt
9
Téves jelzés
35
Szándékosan megtévesztő
jelzés
1
Utólagos tűzeset
5
Műszaki mentés
Beavatkozást igénylő
Kiérkezés előtt felszámolt
Téves jelzés

69
61
7
3

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2017. évi munkaprogramjában a május havi ülésére tervezett napirendek
között szerepel az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról szóló beszámoló megvitatása.
Az önkormányzat nevében Polgármester úr felkérte Omiliák Csaba tűzoltó parancsnokot a beszámoló elkészítésére
és Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
A felkérésnek Parancsnok úr eleget tett, a kért határidőre a beszámolót benyújtotta, és kéri annak megvitatását és
elfogadását a Képviselő-testülettől.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:

Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi rendelet átfogó felülvizsgálatát szükségessé teszi
- a rendelet megalkotása óta eltelt 13 év,
- a jogszabályi környezet változása,
- a Képviselő-testület dönthet arról, hogy változatlan formában akarja-e a jövőben biztosítani a támogatást, kívánja-e
jogosultak körét bővíteni.
A helyi rendelet alapján jelenleg az alábbi személyek jogosultak az első lakás megszerzéséhez nyújtott
önkormányzati támogatásra:
Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő első lakás
Meglévő lakás bővítéséhez
vásárlásához vagy építéséhez (új lakás)
házastársak külön-külön a 40. életévüket még nem töltötték be
egyikük legalább 5 éve gyomaendrődi állandó lakos
saját háztartásukban legalább kettő kiskorú neveléséről gondoskodnak, vagy négy, illetve nyolc éven belül a kettő
gyermek megszületését vállalják
házastársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a megszerezni kívánt ingatlanon illetve
ingatlanrészen mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek
nem haladhatja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben[1] meghatározott
jogos lakásigényt
hitelképes: az a kérelmező, akinek a havi kimutatható nettó jövedelme a mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíjminimum összegét (28.500.-Ft) meghaladja.
a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb
összegének háromszorosát (85.500.-Ft) nem haladja meg. (fiatal házasok esetében az egy főre jutó jövedelem
számításánál figyelembe kell venni a vállalt gyermekeket is)
a kérelem benyújtásakor a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette, vagy lakáshasználatba vételi engedéllyel
rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásig megszerzi (utólag nem kérhető)
akik lakáscélú önkormányzati támogatásban még nem
részesültek,
a lakást legalább 12 m² területű lakószobával bővítik, és
ezáltal a lakás alapterülete is nő
A támogatás formája és mértéke:
lakásépítés
maximum 500.000.-Ft, melyből
lakásvásárlás
lakásbővítés

340.000.-Ft kamatmentes kölcsön
160.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás
vételár 30 %-a legfeljebb
340.000.-Ft kamatmentes kölcsön
azonban 500.000.-Ft, melyből
160.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás
maximum a lakásépítés 50 %-a, 2/3 kamatmentes kölcsön
melyből
1/3 vissza nem térítendő támogatás

A kamatmentes kölcsön összegét a jogosultakkal megállapodott futamidő, de maximum 10 év alatt kell visszafizetni.
A visszafizetés kezdő időpontja a szerződés megkötésének időpontját követő év január 1. napja.
A kölcsöntörlesztés megkezdését követő egy év elteltével kérelemre engedélyezhető a törlesztés felfüggesztése, de
a visszafizetés időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a szerződésben vállalt futamidőt.
A támogatások összegei és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint
ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés – a támogatott személyek
fizetik.
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Az alábbi táblázatban mutatjuk be az elmúlt 4 év jogosultsági adatait:

2013
2014
2015
2016

család

vásárlás
2
2
2
4

összeg
980.000
860.000
1.000.000
2.000.000

család

építés

összeg

család

bővítés

összeg

A táblázatból látható, hogy kevesen veszik igénybe a jelenlegi támogatást. A jogosultsági kör kiterjesztésével
növelhető lenne a támogatott személyek létszáma, több gyomaendrődi család lakhatási nehézségeiben tudna az
önkormányzat segítséget nyújtani:
1. A támogatásra jogosultak körének bővítésére lehetőséget ad:
- ha nemcsak házasok, hanem élettársak is jogosulttá válnak a támogatásra,
- jövedelmi határ felemelése a jelenlegi 85.500.-Ft-ról 114.000.-Ft-ra,
- a korhatár eltörlésével, csak az első lakás megszerzése maradna jogosultsági feltétel.
2. A támogatási összeg megemelésével:
- lakásépítésnél az 500.000.-Ft-os összeg növelése 750.000.-Ft-ra,
- lakásvásárlásnál szintén 750.000.-Ft, de maximum a vételár 30 %-a,
- lakásbővítés összege az emeléssel 250.000.-Ftról 350.000.- Ft-ra emelkedne.
3. A lakásbővítés mellett támogatható lenne lakásfelújítás is, konkrétan meghatározva az eseteket (pl.
fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere)
4. A jogosultsági kör kiterjesztésével egyidőben szükséges lenne a hitelképesség felülvizsgálata: a hitelképesség
alsó határának felemelése 28.500.-Ft-ról 42.500.-Ft-ra (fő/hó).
A jogszabályi környezet változásából adódó módosításokat a II. fordulóra a hivatal elkészíti, melyek a támogatás
anyagi szabályait nem érintik.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a támogatási feltételek meghatározására.
[1] 3. § (2) A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együtt költöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú
gyermek, valamint a 7. §-ban - a jövedelmüktől függetlenül - meghatározott családtagok) számától függően a
következő:
a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
b) három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
c) négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az 1. számú
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Önkormányzati rendelet felülvizsgálata - feltételrendszer módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati
támogatásról szóló 2/2004. (I. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a jogszabályi környezet változásait
átvezeti a rendelet normaszövegén, az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás
feltételrendszerét az alábbiak szerint határozza meg:
- nemcsak házasok, hanem élettársak is jogosultak a támogatásra,
- jövedelmi határ felemelése a jelenlegi 85.500.-Ft-ról 114.000.-Ft-ra,
- a korhatár eltörlése,
- lakásépítésnél az 500.000.-Ft-os támogatási összeg növelése 750.000.-Ft-ra,
- lakásvásárlásnál szintén 750.000.-Ft, de maximum a vételár 30 %-a,
- lakásbővítésnél a 250.000.-Ft-os támogatási összeg növelése 350.000.- Ft-ra,
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- lakásbővítés mellett támogatható a lakásfelújítás is: fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás,
- a hitelképesség alsó határának felemelése 28.500.-Ft-ról 42.500.-Ft-ra (fő/hó).
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati
támogatásról szóló 2/2004. (I. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a jogszabályi környezet változásait
átvezeti a rendelet normaszövegén, az első lakáshoz nyújtandó önkormányzati támogatás feltételrendszerén nem
változtat.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2017. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2017. évi
első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
Műk.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Működési kiadások össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk. átadás
ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
Felhalmozási kiadások
össz.
Kiadások összesen
Intézményeknek nyújtott
támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

337917
44733

337917
44733

83842
11741

Telj / a mód. Ei %
ban
24,81
26,25

345124
692850

345124
730255

66394
213966

19,24
29,06

171199
6000

143689
6000

0
0

0,00
0,00

1597823
87925
377285
15214

1607718
87925
377685
18814

375943
708
3717
4237

23,38
0,81
0,98
22,52

5000

680

13,6

158813
639237

155963
645387

0
9342

1,45

2237060
315732

2253105
325795

385285
80462

17,10
24,70

35913

35913

100,00

450000
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Kiadások mindösszesen

2552792

2614813

951660

36,39

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányos teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és polgármester,
a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az
egyéb közfoglalkoztatás 2016. évről áthúzódó programelemei 2017. február 28-ával zárultak, így a vizsgált
időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek,
ugyanakkor a 2017. márciusában induló 7 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához tényleges
teljesítés még nem kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 20%-os, ami kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat. Az
időarányos alatti felhasználás azzal indokolható, hogy a Start mintaprogram 7 programelemére betervezett
96 millió forintos dologi keretből a vizsgált időszakban mindössze 16 millió forint összegű felhasználás
történt. 15 % vagy az alatti felhasználás jelentkezett az utak üzemeltetése, a település egészségügyi
feladatok, az ár-és belvíz védekezés, zöldterület gazdálkodás, temető üzemeltetés, közvilágítás és mezei
őrszolgálat kormányzati funkciókon. A Fürdőtől szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint
összegű keretből megtörtént a múlt évről áthúzódó 1 millió forint felhasználása és további 2 millió Ft összegű
előleg lekérése. Az oktatási vagyon működtetésére 3 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a
rendelkezésre álló keret 17%-át jelenti. A szennyvíz-és ivóvíz hálózaton a Vízművek Zrt. által végzett ad-hoc
munkákra már több mint 4,7 millió forintot költött a település (a betervezett keret: 5 millió Ft), így a
rekonstrukciós munkákra betervezett 12 millió forintból mindenképpen szükséges lesz átcsoportosítani ezen
eseti, de azonnal elvégzendő javítások finanszírozására.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében
időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás részére
átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek közel 30%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő
Nonprofit Kft. március végéig 5,5 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 17 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az
önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. által ellátott feladatokra
(parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, temető üzemeltetése) biztosított
támogatás időarányos összege. A GYÜSZ-TE részére biztosítva lett az együttműködési megállapodás
alapján a feladatellátáshoz meghatározott támogatás 3 havi összege. A Körös-szögi Társulás részére a
hulladékgazdálkodási feladatok végzéséhez 406 E Ft hozzájárulást utalt át a város, a Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pedig 2.202 E Ft-ot, mely összeg a 2016. II. félévi működési
hozzájárulás összege volt. A segélyekre megtervezett keretből 11.405 ezer Ft került felhasználásra, 19% a
felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból mindössze 700 E Ft értékű munka valósult meg, mely a Vásártéri óvoda és
bölcsőde fűtési rendszerének felújítását jelentette.
A tervezett beruházások 3,7 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Start mintaprogram programelemeihez kis értékű gépek, berendezések és tenyészállat vásárlás
történt 653 ezer Ft értékben
a mezőőri feladat ellátásához 1 db lőfegyver beszerzésére került sor 150 E Ft összegben
a Bajcsy-Kisréti út kereszteződésében parkoló épült 142 E Ft értékben
tervdokumentáció készült a külterületi mezőgazdasági utak stabilizációjához 889 E Ft értékben
sószóró beszerzésére került sor 368 E Ft-ért
a gyepmesteri telepen telki mérő beszerzése történt 37 E Ft értékben
TESZK módosításának költsége 488 E Ft volt
tervdokumentáció készült 991 E Ft összegért vízitúra megállóhely kialakításához
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Fürdő
kemping felújításához biztosított 1.067 E Ft, a fiatal házasok részére nyújtott támogatás 320 ezer Ft összege,
valamint megtörtént a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program”megvalósításához a 2.850 ezer Ft összegű
önerő átadása.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő
támogatás 680 ezer Ft összege.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
114196

Módosított ei.
114196

77000

77000
8

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
25108
21,99
34664

45,02

Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési célú
maradvány
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási célú
maradvány
Lekötött bankbetétek
megszűntetése
Felhalmozási bevétel
összesen
Bevételek
mindösszesen

298000

298000

128113

42,99

13000

13000

1089

8,38

360315

360315

142313

39,50

939676

959223

278213

29,00

105558

148032

1907745

1969766

609500

30,94

100424

100424

35777

35,63

544623

544623

0

0

0

0

0

0

645047

645047

35777

5,55

2552792

2614813

645277

24,68

A saját bevételek összességében kissé az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a
betervezett bérleti díj bevételek, földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek nem havonta, azonos
részletben esedékesek, hanem esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van
megállapítva a fizetési határidő. A kamatbevételek 4,5 %-ban realizálódtak, itt jelenik meg a folyószámla után
kapott kamat és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó kamatbevétel összege is. A
szabad forrás lekötéséből még nem realizálódott bevétel, mivel a betét lejárati határideje a vizsgált időszakot
követően válik esedékessé (lekötött forrás: 450 millió Ft, lekötés időtartama: 2017. január 3. – július 3., kamat
mértéke: 1,15%).
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 42%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 45%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 43%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók
közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó,
a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk
49%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 39,5 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és
az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 139.861 E Ft összege, az Autómentes Nap megszervezésére
múlt évben elnyert 250 E Ft összegű támogatás, valamint a Körös-szögi Kistérséggel megtörtént a működési
hozzájárulás elszámolás, melyhez kapcsolódóan 364 E Ft visszautalás történt a Kistérség részéről.
Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatai a hivatal 2016. december havi költségeihez elutalta a
bekért kiegészítés összegét 1.217 E Ft összegben. Segély és köztemetés visszafizetés jogcímén 20 E Ft
folyt be az önkormányzathoz. A Gyomaközszog Kft. részéről megtörtént a likviditásának biztosításához
tavaly átadott 5 millió Ft összegű kölcsön utolsó, 600 E Ft összegű részletének megfizetése.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 35
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a Kistérség keretei között megvalósított hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa visszatérülése 34.388 E Ft összegben, az út érdekeltségi
hozzájárulás címén befolyt 636 ezer Ft, valamint a lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések
547 ezer Ft összege.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
9

Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú támogatás
értékű kiadás, működési
célú pénzeszköz átadás
ÁK, segély kifizetés
Működési kiadások
össz.
Beruházás
Felújítás
Kiadások
mindösszesen

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

151932
36914

151932
36914

33524
8042

Telj / a mód. Ei %
ban
22,07
21,79

41052
5040

40798
5116

10111
1279

24,78
25,00

234938

234760

52956

22,56

2200
1100
238238

2454
1100
238314

36
0
52992

1,48
0
22,24

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből a vizsgált időszakban nem történt
felhasználás és a jubileumi jutalom terhére sem történt kifizetés 2017. március 31. napjáig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. A postaköltség a
vizsgált időszakban időarányos felett teljesült, valamint a szakmai szolgáltatási kiadások (itt jelenik meg az
elektronikus rendszer biztonságáért felelős személy által nyújtott szolgáltatás díja, a hangosítás költsége és
az adós értesítők készítésének szolgáltatási díja is) teljesülése is jóval meghaladja az időarányos értéket. A
díjak, egyéb befizetések jogcímen felmerült költségek összege is meghaladja az időarányos teljesítést, mely
a köztisztviselők 2017. évi kötelező továbbképzésére befizetett I. félévi díjköltséggel indokolható.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 420 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 36 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, vérnyomásmérő és porral
oltó készülék vásárlására került sor.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
1000

Módosított ei.
1000

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
273
27,29

260
0

260
76

30
19

11,54
24,75

236978

236978

54271

22,90

238238

238314

54593

22,91

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
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Kiadások alakulása:
ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E FtEredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11366
2142

11690
2213

2460
603

Telj / a mód. ei. %
ban
22,58
27,25

9700
23208
1750
24958

9700
23603
1750
25353

2327
5570
0
5570

23,99
23,60
0
21,97

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzat alatti, oka, hogy az egyéb béren kívüli juttatásoknál
még nem történt kifizetés. A Kormány a 8/2017. (I. 23.) rendeletében döntött arról, hogy a kulturális
ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évben kulturális
illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást biztosít. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatai
közé beépítésre került a 2017. január 1.-től március 31.-ig terjedő időszakra eső állami támogatásként átutalt
kulturális pótlék, melynek kifizetése megtörtént.
A dologi kiadások teljesülése 23,99 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.391 ezer Ft-ból 585 ezer Ft-ot használt fel, azaz a keret
24,47 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében, hogy a
felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére az év első három hónapjában a takarékos gazdálkodás
volt a jellemző, mely 18,93 %-on teljesült.
Az épület rezsi kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, bútorbeszerzés és a könyvtár honlap
fejlesztésének kiadása került megtervezésre, tényleges kiadás az első negyedévben nem jelentkezett.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei
400

Módosított ei.
400

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
78
19,5

24558

24953

6377

25,56

24958

25353

6455

25,46

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált
időszakban.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

13359
3098

14479
3344

3215
763

Telj / a mód. Ei. %
ban
22,20
22,82

17667
34624

23728
41551

2526
6504

10,65
15,65

0

0

0

0
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Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

0

0

0

0

34624

41551

6504

15,65

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez azzal
indokolható, hogy a betervezett jubileumi jutalom és az egyéb külső személyi juttatás kifizetésére még nem
került sor. A kormányrendelet alapján az intézmény közalkalmazottai részére beépítésre került a kulturális
illetménypótlék összege.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 10,65 %-a került felhasználásra. A lapkiadásra elkülönített
4.100 ezer Ft keretből 659 ezer Ft a teljesítés. A művelődési ház és a turisztikai elemek (kilátó, Körös
Látogatóközpont, vízi színpad) dologi kiadása a takarékos gazdálkodást tükrözi, a felhasználás a művelődési
háznál 17,62 %-os, a turisztikai elemeknél 6,91 %-os. Az első negyedévben a dologi kiadások közé
beépítésre került a Sajt és Túrófesztivál tervezett kiadásainak összege, teljesítés a vizsgált időszakban nem
jelentkezett.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek össz.

adatok
Eredeti ei.
15500

Módosított ei.
15500

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
1589
10,25

19124

26051

6343

24,35

34624

41551

7932

19,09

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 10,25 %-on teljesültek. A művelődési háznál jól alakult a
bevétel, a tervezett 4.000 ezer Ft-nak a 37,75 %-a folyt be. A lapkiadási feladathoz kapcsolódóan 13 ezer Ft
teljesült, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemeinél a szezonalitási jelleg miatt csekély összegű, 67 ezer
Ft a bevétel.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányossal közel azonos.

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

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11476
2566

11692
2613

2863
672

Telj / a mód. Ei. %
ban
24,49
25,72

8150
22192

8269
22574

1584
5119

19,16
22,68

250
250

250
250

63
63

25,20
25,20

22442

22824

5182

22,70

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonosan alakult. Az
intézmény személyi juttatásai és járulékai közé beépítésre került a kulturális illetménypótlék, melyre a
támogatást az állam biztosítja a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 19,16 %.A Szent Antal zarándokházdologi kiadása 13,32 %-os felhasználást
mutat, az év első időszakában kevés szállóvendég vette igénybe a szolgáltatást. A Népház dologi kiadásai
40,62 %-on teljesültek, ennek oka, hogy az első negyedévben szervezett kulturális programok
műsorszervezési díja magasabb összegű az időarányos előirányzatnál, ugyanakkor a bevételek alakulása is
meghaladja az időarányos tervezett összeget. A Tájház kiadását 45,18 %-on teljesítette, egyszeri jellegű
kifizetésként jelentkezik a tanulmányi raktár kialakításához szükséges restaurátori szakvélemény 191 ezer
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Ft-os költsége. A Bárka Látogatóközpontnak a szezonalitási jelleg miatt a kiadása és a bevétele is minimális
összegű.
A beruházások között a szálláshelyen kis értékű tárgyi eszközök – televízió és létra – beszerzésére került
sor.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
14204

Módosított ei.
14204

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
545
3,84

8238

8620

6034

70,00

22442

22824

6579

28,82

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 3,84 %-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 1.000
ezer Ft-ból 74 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 1.000 ezer Ft-nak a 35,58 %-a folyt be, továbbá
a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 74 ezer Ft, a Bárka Látogató belépőjéből
származó bevétel 6 ezer Ft.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás 70 %, oka a szezonalitási jelleg miatt a turisztikai elemek
minimális bevételének alakulása.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

91415
21200

91415
21200

22571
5464

Telj / a mód. Ei. %
ban
24,69
25,77

13075
125690

12975
125590

3297
31332

25,41
24,95

0
125690

100
125690

37
31369

0,37
24,96

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadás összességében az időarányossal egyező. A csárdaszállási telephelyen 19,12%, a
gyomaendrődi óvodákban 27,74 % volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. A gyomaendrődi
óvodáknál a dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések és a kommunikációs kiadások teljesítése
időarányos alatti, a szolgáltatások teljesítése 32,76 %-on alakult. A szolgáltatások közül a gázszolgáltatás
díja a hideg időjárás miatt rendkívül magas, a tervezett 1.600 ezer Ft kiadásból már közel 1.000 ezer Ft
teljesült.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök, porszívó és talicska jelenik meg 37 ezer Ft összegben.

Bevételek alakulása:
ban
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Államháztartáson
belülről pe.átvétel
Háztartástól átvett
pénzeszköz

adatok E FtEredeti ei.
0

Módosított ei.
0

0

0

0

0

0

0

300

-
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
0
0

felhalmozási célra
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

125690

125690

32009

25,47

125690

125690

32309

25,71

Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelenik meg az óvodavacsora
tombolabevétele, mely összegből kis értékű tárgyi eszközvásárlást tervez az intézmény vezetője.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

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

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

73772
16706

73772
16706

15590
3756

Telj / a mód. Ei. %
ban
21,13
22,48

93478
183956

93478
183956

26947
46293

28,83
25,17

300
184256

300
184256

85
46378

28,33
25,17

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat alatt
teljesültek. Ez a következőkkel magyarázható: Az eredeti költségvetésbe tervezett plusz 1 fő
foglalkoztatására előreláthatólag a második félévben kerül sor, továbbá a béren kívüli juttatás teljesítése
április végén jelentkezik. A jubileumi jutalom kifizetése a második félévben esedékes, valamint a kereset
kiegészítés összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra.
A dologi kiadások teljesülése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadásokon belül a szakmai
anyagbeszerzés 17,73 %-on teljesült, a gázenergia szolgáltatási díjak teljesítése 71,63 %.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés jelentkezett.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Műk.c.támogatásértékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
8000
173085

Módosított ei.
8000
173085

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1615
20,19
46020
26,59

1951

1951

0

-

1220
184256

1220
184256

0
47635

25,85

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 20,19 %, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás a vizsgált időszakban nem került átutalásra az intézmény részére.
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

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

13771
3030

15705
3455

3835
842

24,42
24,37

7872
24673

7872
27032

1753
6430

22,27
23,79

210
210

210
210

0
0

-

24883

27242

6430

23,60

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonosan alakult. Az
intézmény személyi juttatásai és járulékai közé beépítésre került a szociális ágazati pótlék, melyre a
támogatást az állam biztosítja a szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 22,27 %. A szolgáltatások közül a számlázott szellemi tevékenység kiadása
13,86 %-ot mutat, a kommunikációs szolgáltatás teljesítése 13,33 %.
Beruházási kiadás nem jelentkezett az év első három hónapjában.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
0
0

24883

27242

7437

27,30

24883

27242

7437

27,30

Az irányító szervtől igénybevett támogatás 27,30 %, saját bevétel nem realizálódik az intézménynél.

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

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

304717
65619

328516
72044

88166
20502

Telj / a mód. Ei %
ban
26,8
28,4

253799
0
0

253599
200
0

58149
183
0

22,9
91,5
0

624135

654360

167001

26,7

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 1,8% -os mértékű túllépést
mutatnak, mely a szociális ágazati pótlék, kompenzáció 1-3 havi előirányzatosításának torzításából adódik.
Ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is, akkor a személyi juttatás és
járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt mutat a vizsgált időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy az idős
otthoni térítési díj bevétel 100%-os fizetőképesség mellett került megtervezésre, hozzáigazítva a kiadásokat
is. A felülvizsgálat 92%-os fizetőképességet igazol, ennek megfelelően a következő időszakban mind a
bevételi, mind a kiadási oldalon csökkenteni fogjuk előirányzatainkat, mely természetesen az ellátás
színvonalát semmiben sem befolyásolja az év hátralévő részében.
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A beruházások között 183 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Ezért az összegért két
darab fóliázó gép került beszerzésre, mely az általános iskolák tálalókonyhájára került kihelyezésre. A fóliázó
gépek segítségével lehetőségünk van a gyermekek által kedveltebb szendvicsek előállítására és
csomagolására is, melyek a visszajelzések alapján elnyerték a diákok tetszését. A zöldségekkel is
„megpakolt” szendvicseinket kedvelik a gyermekek, szívesen elfogyasztják azokat még akkor is, ha
uzsonnakrémmel van az megkenve.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel
Felhalmozási bevétel
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
249318

Módosított ei.
249318

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
57831
23,2

0
0

0
14061

0
14061

0
100,00

0
0
374817

0
0
390980

0
0
103352

0
0
26,4

624135

654359

175244

26,7

Az intézményi működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az első
negyedévben. Az idős otthoni térítési díjak a fentiekben leírtak szerint teljesültek, mely bevétel kieséssel
együtt a kiadások is alacsonyabb szinten kerültek kifizetésre, így a bevétel kiesés nem jelent az idős otthoni
ellátás területén plusz forrás bevonását, illetve az ellátás színvonalát sem csökkenti. Az intézmény 2017.
évre tervezett bevételeiből a kintlévőség a vizsgált időszakban 975 E Ft, melynek nagy része április első
hetében realizálódott.
Az irányító szervtől kapott támogatás minimális túllépést mutat, mely ágazati és kiegészítő ágazati pótlék
címen 1-4 hónapra megkapott állami támogatás korrekcióját követően megszűnik. Összességében
elmondható, hogy időarányosan közel a tervezett szintnek megfelelő az iránytó szervi támogatás teljesülése.

Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2017. május 9.) az önkormányzat főszámláján 515 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2017. december 31-én. Ezek közül néhány:
2017. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése,
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok,
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása,
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása,
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása,
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása,
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat és intézményei 2017. év első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat és
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Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

intézményei első negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Önkormányzati első negyedéves gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2017. első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

17

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Keresztesné Jáksó Éva, Pál Jánosné, Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban:
Hivatal). A Hivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat
felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Hivatal javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10.
melléklete meghatározza az átfogó értékelés tartalmi követelményeit, melynek megfelelően készült el a beszámoló.
A beszámoló határozati javaslatban olvasható.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján az alábbi tartalommal fogadja el a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést:
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
Gyomaendrődön a születések száma az előző négy évben az alábbiakban alakult:
2013
100 fő

2014
114 fő

2015
105 fő
KSH adatok - lakónépesség alapján

2016
114 fő

A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg:
0-18 éves korosztály
0-3 éves korig:
4-6 éves korig:

2013
fő
386
338

2014
fő
411
319
18

2015
fő
418
285

2016
fő
427
284

7-14 éves korig
15-18 éves korig

1094
544

1070
543
KSH adatok - lakónépesség alapján

1045
460

1000
498

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:
Gyvt),továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer) szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört
a gyámhatóság gyakorolja.
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy nappali oktatás
munkarendje szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt (maximum 25 éves korig)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: kedvezmény) való jogosultságát.
Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való jogosultsága, amennyiben:
a)
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg – 2016. évi
szabályozás szerint -:
aa)
családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át
(2016. évben 37.050,- Ft)
ab) illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át
(2016. évben 39.900,- Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még
nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b)
az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt.
Vagyoni feltételek:
- A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.
- Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre
jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek
közül a legjelentősebb az évi két alkalommal, augusztus és november hónapban folyósított pénzbeli/természetbeni
támogatás, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
A pénzbeli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 2013. óta 5.800,- Ft, fedezetét 100 %-ban a
központi költségvetés biztosította. Jogszabályi változás, hogy 2012. októberétől a pénzbeli támogatást felváltotta a
természetbeni támogatás, melyet Erzsébet utalvány formájában kaptak a támogatásra jogosult személyek.
Az alábbi táblázatban 2013. és 2016. évek vonatkozásában mutatjuk be a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult családok és gyermekek számát, az évente kifizetésre kerülő pénzbeli/természetbeni
támogatás összegét:
év

2013
2014
2015
2016

családok száma
gyermekek száma
ebből nagykorú tanulók pénzbeli
(tárgy év december 31-i (tárgy év december 31-i száma
ellátás/természetbeni
adat - fő)
adat - fő)
támogatás összege/év
(Ft)
475
872
53
10.173.200
419
777
33
9.309.000
351
649
31
7.505.000
336
617
35
7.070.000

A csökkenés oka elsősorban az, hogy a nagykorú tanulók számára a jogosultsági feltételek szigorodtak, továbbá,
hogy a közfoglalkoztatott személyek esetében nem alkalmazható a szociális törvényben rögzített szabály, mely
szerint a közfoglalkoztatási bérből jövedelemként 22.800.-Ft/hó összeg vehető figyelembe pénzbeli és természetbeni
támogatások megállapításánál. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a tényleges közfoglalkoztatási
bérrel kell számolni.
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A 2016. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
6 %-a olyan családban él, melyben az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének a felét (14.250.-ft/hó),
48 %-a olyan családban él, melyben az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét,
mindössze a gyermekek 46 %-a él olyan családban ahol az egy főre eső jövedelem eléri illetve meghaladja
az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának
alakulását 2014-2016. évben:
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek létszáma (fő)
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (fő)
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
létszáma (fő)

2014. 12. 31.

2015. 12. 31.

2016.12.31.

777

649

617

306

177

131

169

144

155

A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának csökkenése a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszámának csökkenéséből adódik.
2016. év folyamán 45 esetben került elutasításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti
kérelem. Az elutasítás okai:
- 1 esetben kérelmező az 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján nem jogosult: nem teljesül az a
feltétel, hogy az egyéb feltételek fennállása mellett a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja,
valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre volt jogosult,
- 44 esetben az egy főre eső jövedelem meghaladta a jövedelemhatárt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2013-2016. évi ügyiratforgalma:
2013
2014
Főszámon iktatott ügyirat
583
518
alszámon iktatott ügyirat
1690
2384

2015
414
1522

2016
408
1536

Az elmúlt év folyamán 1 ügyben indult jogorvoslati eljárás, a II. fokú szerv helyben hagyta a határozatunkat. Külső
szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Települési támogatás – gyermek jogán
Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni helyzetét is.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
-tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer),
-felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
-átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
-családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
-családban nevelkedő gyermek MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatási díjának
megfizetése.
-magas gyógyszerköltség enyhítésére.
Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek támogatásban, még a jövedelmi viszonyok megfelelése
esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban élőnek Gyvt. 19. § (7) bekezdésében
meghatározott vagyona van.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a 2013-2016. években önkormányzati segélyben, települési támogatásban
részesülő gyermekek létszámát, a kifizetett támogatás összegét:
év
2013
2014
2015
2016

támogatásban részesült gyermekek létszáma
(fő)
304
324
252
288

-2013. évben 28 család,
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támogatás/év (Ft)
1.443.000
2.012.000
1.700.000
3.479.670

-2014. évben 11 család,
-2015. évben 2 család
-2016 évben 18 család
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelme került elutasításra. Az elutasítások legfőbb oka, hogy a
családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a támogatási kérelmeket a
Hivatal által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30
napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.
települési támogatás gyermek jogán ügyiratforgalma:
2013
Főszámon iktatott ügyirat:
222
alszámon iktatott ügyirat
248

2014
273
299

2015
252
358

2016
277
553

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
Az ingyenes gyermekétkeztetés szabályai 2015. szeptember 1. napjával módosultak, a 100 %-os kedvezményre
való jogosultság kibővült, a kedvezményeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

bölcsődei
ellátásban
részesülő
gyermekek

óvodai
nevelésben
részesülő
gyermekek

1-8.
évfolyamon
tanulók

1-8.
évfolyamon
felül tanulók

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3 vagy több gyermek
szülői nyilatkozat alapján jövedelemhatár alatt
nevelésbe vették
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fogyatékos
gyermekek nappali intézményben
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3 vagy több gyermek
szülői nyilatkozat alapján jövedelemhatár alatt
nevelésbe vették
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fogyatékos
gyermekek nappali intézményben
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
nevelésbe vették
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fogyatékos
gyermekek nappali intézményben
3 vagy több gyermek
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
nevelésbe vettek
utógondozói ellátásban részesül
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
3 vagy több gyermek
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

2015.09.01.
kedvezmény
%-a
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
50
50
50

Gyomaendrődön a 0-23 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díj kedvezményben részesülők százalékos
megoszlása jogcímenként:
2013. évben
Étkezést biztosító
intézmény
Bölcsőde

Teljes összegű tér.
díjat fizet
(%)

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)

54

2
21

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
6

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)
38

Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

36
34
44
38

5
5
6
5

7
10
11
8

Teljes összegű tér.
díjat fizet
(%)

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)

58
45
36
42
40

0
4
4
6
4

2014. évben
Étkezést biztosító
intézmény
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen
2015. évben

Tartós beteg*

Étkezést Teljes összegű
biztosító
tér. díjat fizet
intézmény
(%)

(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
4
11
11
13
11

52
51

39
3

46

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)
38
40
49

39
3

3 vagy
Gyermekvédelmi
többgyermekes kedvezményben részesül
család*
50 % kedv. 100 % kedv.
(%)
(%)
(%)
8
25
11
37
11
45
7
29
10
3
42

42

Szülői
nyilatkozat
alapján
100 % kedv.
(%)
54
41

Nevelésbe
vették
100 %

Szülői
nyilatkozat
alapján
100 % kedv.

Nevelésbe
vették

14,6
25,9
43,8

45,8
55,8

33,3

17,1

4,2
1,4
1,1
11,5
2,4

Bölcsőde
13
0
0
Óvoda
9
2
0
Ált. iskola
39
5
0
Középiskola
44
8
12
Település
27
4
13
1
összesen
*Bölcsőde és óvoda esetében a kedvezmény összege 50 %, 2015. 09.01. napjától 100 %. Általános és középiskola
esetében a kedvezmény összege 50 %.
2016. évben
A táblázat %-os megoszlásban mutatja meg a felhasznált kedvezményeket:
Tartós beteg*
3 vagy
Gyermekvédelmi
Étkezést
Teljes
többgyermekes
kedvezményben
biztosító
összegű
család*
részesül
intézmény
tér. díjat
50 %
100 %
50 %
100 %
50 %
100 %
fizet
kedv.
kedv.
kedv.
kedv.
kedv.
kedv.
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

14,6
6,6
38,6
36,9
28,7

5,1
5,4
3,5

0
1,4

0,4

20,8
8,8

11,4
15,4
8,2

3,2

30,8
3,1

Szünidei gyermekétkeztetés
Az önkormányzat kötelező feladatként biztosítja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére
a szünidei gyermekétkeztetést, amennyiben azt a szülők igénylik. 2016. évben 264 gyermek részesült szünidei
gyermekétkeztetésben. Az igénylők száma szünidei bontásban az alábbiak szerint alakult:
-tavaszi szünetben 102 fő,
-nyári szünetben 264 fő,
-őszi szünetben 75 fő,
-téli szünetben 126 fő.
III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
1. A fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1998. január 1-vel indította be a gyermekjóléti szolgáltatást az akkori Városi
Családsegítő Központban. Az intézmény látta el a családsegítés, a nevelési tanácsadás és a logopédiai intézet
feladatait is.
2006. szeptember 1-től az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézményi társulás fenntartásába került
Térségi Humánsegítő Szolgálat néven. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása ebben az integrált intézményben
történt 2012. december 31-ig.
2013. január 1-től az intézmény szétvált, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beintegrálásra került a Térségi
Szociális Gondozási Központba.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény módosította
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) szociális, családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokra
vonatkozó egyes paragrafusait.
A módosítás következményeként a járásszékhely településeken 2016. január 1-től létre kellett hozni a család-és
gyermekjóléti központokat, valamint minden településen kötelezően megvalósítandó feladat a család-és
gyermekjóléti szolgálatok működtetése.
A szolgálatnál dolgozó családsegítők feladata a tevékenységek segítő elemeinek ellátása, míg a központnál dolgozó
esetmenedzserek akkor foglalkoznak a családokkal, ha már hatósági intézkedésre is szükség van: védelembe vétel,
ideiglenes elhelyezés vagy nevelésbe vétel. Ők már egyfajta kontrolláló funkciót látnak el a családok életében.
A változások többek között azt a célt szolgálják, hogy ne történhessenek gyermek-tragédiák a jelzőrendszer és a
szociális ellátó rendszer hiányossága miatt.
Ezért az új törvényi rendelkezések fokozottan megerősítik az észlelő-és jelzőrendszereket, és az újonnan létrejött
család-és gyermekjóléti szolgálatok kiemelkedő feladatává teszik a működtetést.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Települési Társulás 2015. szeptember 29-i ülésén döntött
arról, hogy a feladatok ellátását továbbra is a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményén belül, annak
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként valósítja meg.
A jogszabályi változás két feladatot különít el a járásszékhely településeknél:
-a család-és gyermekjóléti szolgálatot és a
-család-és gyermekjóléti központot.
A feladatok ellátása Gyomaendrődön továbbra is a Fő út 2. szám alatt történik.
Csárdaszálláson és Hunyán az eddigi gyakorlatnak megfelelően a helyi Községháza irodájában van lehetőség az
ügyfelek fogadására, míg Dévaványán és Ecsegfalván a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat ad helyet a központ
munkatársainak feladataik elvégzéséhez.
2016-ban a Térségi Szociális Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja látta el a Szolgálat és a
Központ feladatait is az alábbiak szerint.
Család-és gyermekjóléti szolgálat
Ellátási terület:
-Gyomaendrőd
-Csárdaszállás
-Hunya
A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainkat tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával,
valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látják el.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetnek. A kapott
jelzés alapján feltérképezik az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családokat,
személyeket, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a szolgálat keretében nyújtható segítségről.
Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
-az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
-a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
-a köznevelési intézmények,
-a rendőrség,
-az ügyészség,
-a bíróság,
-a pártfogó felügyelői szolgálat,
-az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
-a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
-az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
-a munkaügyi hatóság,
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-a javítóintézet,
-a gyermekjogi képviselő.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítják
-a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
-az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
-a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítését,
-a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
-a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával
küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást
-végezzük a kríziskezelést, illetve segítjük nehéz élethelyzetben élő családokat támogató szolgáltatások elérését,
-a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter általi kijelölés alapján segítjük menedékjogról szóló törvényben
meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedést
-A gyermekjóléti szolgáltatás kliense a gyermek, az intézmény az ő mindenek felett álló érdekét képviseli. A család
gondozása elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Ennek egyik fontos, de nem egyetlen eszköze, a szülői képességek
kiteljesítése, a szülői felelősség megerősítése.
Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladataik körében
-folyamatosan figyelemmel kísérik a településeken élők szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
-meghallgatják a kliens panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszik a szükséges intézkedést,
-önálló helyettes szülőket foglalkoztatnak
-nyilvántartást vezetnek a helyettes szülői férőhelyekről.
-segítik a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
-felkérésre környezettanulmányt készítenek,
-kezdeményezik a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
-biztosítják a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
-részt vesznek a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
-tájékoztatják a családot a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító és egyéb támogatásokról, segítik a
támogatásokhoz való hozzájutást,
-megszervezik a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásokat vagy az ezekhez való hozzájutást
-támogatják a válsághelyzetben lévő várandós anyát, segítjük, tanácsokkal látjuk el, valamint szervezik a szociális
szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető
ellátáshoz történő hozzájutását
-szabadidős programokat szerveznek,
-segítik a hivatalos ügyek intézését.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
-a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtetnek, melyben segítjük a nem állami szervek, valamint
magánszemélyek részvételét. Veszélyeztetettség észlelése esetén a jelzőrendszer tagjai a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
-feladatuk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
-tájékoztatást nyújtanak az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
-a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében szükség esetén iskolai szociális munkát biztosít.
Feladataik a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
-a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a
családban jelentkező működési zavarok.
A 2016. január 1-től életbe lépett változtatások miatt ennek az évnek a statisztikai adatai nem összehasonlíthatók a
korábbi évekkel
Ennek oka egyrészt, hogy összevonásra került a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, másrészt a korábbi
években minden családból egy fővel kötöttek szerződést, az éves statisztikában is csak ez az egy fő szerepelt.
2016-tól egy-egy családban minden olyan személyt gondozásba vesznek, akivel dolgoznek, így a család- és
gyermekjóléti szolgálatnál 171 főt gondoztunk 76 családban.
A 171 főből 44 gyermek (18 év alatti). A felnőtt korúak 25%-a foglalkoztatott, 13%-a munkanélküli, és 42% inaktív.
Az inaktívak több, mint fele (23%) nyugdíjas.
A végzettség megoszlásánál kiemelkedő a 8 általános iskolai osztállyal rendelkezők aránya (38%). Egyforma
arányban vannak a szakmunkás végzettséggel rendelkezők és a 8 általánosnál kevesebb osztállyal rendelkezők, de
ez utóbbi csoportban szerepelnek a 14. életévüket be nem töltöttek is, akik életkorukból adódóan nem végezhették
el a 8 osztályt. A gondozásban levők 6%-a rendelkezik szakközépiskolai érettségivel, ennél magasabb végzettsége
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senkinek nincs.
Az elsődleges probléma csoportoknál legjellemzőbbek a gyermeknevelési, valamint a családi konfliktusok.
Hangsúlyos az életviteli probléma is, itt szerepel a szülők szenvedélybetegsége is. Arányaiban jóval kevesebb, de
előfordul anyagi, lelki, illetve gyermekek vonatkozásában magatartási probléma is.
Hunya:
Hunyán 2016-ban összesen 10 főt gondoztak 2 családban, közülük 7 fő gyermekkorú.
A gondozott családoknál felmerült probléma az alacsony jövedelem, a munkanélküliség, a szülők között lévő
konfliktus és az alkoholfogyasztás. Rendszeres kapcsolatot tartanak a település óvónőjével és a védőnővel is.
Csárdaszállás
A csárdaszállási gondozottjaik száma 2016-os évben 18 fő volt 4 családban, közülük 11 fő gyermekkorú.
Jellemző problémák a családi konfliktusok, gyermeknevelési nehézségek, illetve az anyagi gondok.
Folyamatosan kapcsolatot tartanak a településen megtalálható jelzőrendszeri tagokkal, akik az intézmény által
szervezett szakmaközi megbeszéléseken is részt vesznek. A településen kiemelkedően jó a kapcsolat a
tanyagondnokkal.
A szolgálat napi tevékenységei közül kiemelkedik az információnyújtás, illetve a segítő beszélgetés. Ettől az évtől
minden gondozott családnál minimum havi három személyes találkozást kell megszervezni a család valamely
tagjával, mely történhet családlátogatás vagy az intézménybe behívás formájában is. Ezáltal nagyon szorossá válik
a kapcsolat a segítő és a kliens között, ami a segítés bizonyos időszakában jó, de megnehezíti a lezárás előtti
időszakot a kliens számára. Ugyanakkor hátrányt jelent, ha pl. a kliens dolgozik, hiszen nagyon nehéz megfelelő
időpontot találni a beszélgetésekhez.
A tavalyi évben összesen 109 környezettanulmány készítésére került sor a szolgálatnál egyrészt a Gyámhivatal
felkérésére gyámoltaknál illetve gondnokoltaknál, másrészt az önkormányzat kérésére a halmozottan hátrányos
helyzet megállapításához kapcsolódóan.
2016-ban az intézménynél 242 eseti segítségnyújtás történt. Ebben az esetben a kliens nem gondozott, csak éppen
aktuálisan egy-egy ügye intézéséhez kér és kap segítséget.
Gyakran segítünk nyomtatványok kitöltésében nyugdíjjal, családtámogatási ellátásokkal, egészségkárosodás
megállapításával kapcsolatosan.
Rendszeresen kérik segítségünket a közüzemi szolgáltatók felé fogyasztói mérőóra állás bejelentéséhez
kapcsolódóan.
Tájékoztatást nyújtanak a városban és a környékünkön működő szociális ellátórendszer szolgáltatásairól, és
segítséget nyújtanak azok igénybevételéhez.
Ha kliens által hozott probléma jellege indokolja, akkor felajánlják az intézmény keretein belül működő pszichológusi
vagy ügyvédi szolgáltatást, vagy továbbirányítják a klienseket jogorvoslatért a Szarvasi Bíróságra illetve, ha
szükséges a helyi rendőrőrsre.
A köznevelési intézmények kötelesek az intézmény jelezni a tanköteles tanulók igazolatlan hiányzásairól.
Amennyiben a jelzések még csekély számú hiányzásról tájékoztatnak, eseti segítségnyújtás keretében adnak
tájékoztatást.
Alkalmanként felkérést kap az intézmény az iskoláktól magántanulói státusz elbírálásához. Ha nem ismerik az adott
családot, környezettanulmányt készítenek, és felmérik a család helyzetét, mennyiben előnyös a gyermek számára a
magántanulói státusz, így teszik meg javaslatunkat.
A napi ügyintézés során sokszor szembesülnek azzal, hogy a kliens nehezen igazodik el a szociális
ellátórendszerben, illetve előfordul, hogy csak alapos kikérdezés után derül ki, hogy milyen segítséget szeretne
valójában. Előfordul, hogy nagyon nehezen, szinte az utolsó pillanatban kérnek segítséget, szégyellik a helyzetet,
amibe kerültek. Ugyanakkor vannak olyanok, akik bár rengeteg segítséget kapnak az önkormányzattól, újabb és
újabb igényekkel állnak elő.
Adományosztás:
A rászorulóknak a lakosság és az önkormányzat segítségével tudnak adományokat osztani. A folyamatosan
összegyűlt ruhákat, cipőket a gondozott családok között igény szerint osztják szét.
Októberben 85 családot hívtak meg adományosztásra. A meghirdetett időpont előtt zsúfolásig megtelt a folyosó, ami
jelzi, hogy nagy igény van az ilyen jellegű természetbeli támogatásra. Elsősorban a gyermekruhákat keresték a
családok.
A tartós élelmiszer formájában történő adományokra is nagy igény lenne a családok részéről, de ez a lehetőség
nagyon korlátozott.
A tavalyi évben a Vöröskereszt kereste meg az intézményt a Coca-Cola Karácsonyi Karaván Gyomaendrődi
programjához kapcsolódóan. 10, elsősorban több gyermeket nevelő család részesülhetett ajándékcsomagban a cég
részéről. Minden családot külön megkerestek és mindenki nagyon örült a lehetőségnek, hogy egy kicsit „gazdagabb”
karácsonyuk lehetett. Volt olyan család is, akik személyesen jöttek be az intézménybe köszönetet mondani, hogy
gondoltak rájuk.
Ezen kívül Mikulás csomagok szétosztásában segítettek, 53 gyermek kapott édességet ennek keretében.
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Észlelő és jelzőrendszer
2016. január 1-től az addigi gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok jelzőrendszereit egyben működtetik az év
elején felálló Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok. A Társulás településein az intézmény látja el ezt a feladatot.
Az intézmény eddigi két szakfeladata szolgáltatási szinten eggyé vált, ezért a krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszer
működtetése is centralizált formában valósul meg.
Elmondható, hogy a gyermekvédelmi alapellátó rendszer megreformálásának hátterében az addigi országosan
tapasztalható jelzőrendszeri hibák adtak okot, ezért volt szükség új jogszabályi alapokra és másabb struktúrára. Az
új jelzőrendszeri struktúra a család- és gyermekjóléti szolgálatok számára nem kizárólag a gyermek célcsoportot
jelenti, hanem minden, az ellátási területen élő személyt és családot, életkortól függetlenül. A krízishelyzetet észlelő
és jelzőrendszer feladta továbbá az egyének, családok, gyermekek problémáinak időben történő felmerése és azok
miharabbi enyhítése.
A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család/ személy krízishelyzetét észlelő jelzőrendszer működtetése körében
a család és gyermekjóléti szolgálat
-figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét,
gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági
beavatkozást igénylő helyzetét,
-a jelzésre köteles szervezeteknek felhívja jelzési kötelezettségük írásban, krízishelyzet esetén utólagosan-történő
teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
-tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a
veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
-fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást
ad,
-a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén a család szükségleteihez igazodó
intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében.
Tavaly 177 jelzés érkezett, melyek közül 130 vonatkozott 18 év alattira.
A gyermekekre irányuló jelzések jelentős része (46%) tavaly is a köznevelési intézményektől érkezett. A jelzések
14%-át állampolgárok tették, illetve 12-12% érkezett a gyámhivataltól valamint egészségügyi intézményektől, főként
védőnőktől.
A felnőttekre vonatkozó jelzések legnagyobb része magánszemélyektől érkezett, illetve a Térségi Szociális
Gondozási Központ dolgozóitól, de az önkormányzat is kért tőlünk segítséget.
Volt olyan hét, amikor nem érkezett egy jelzés sem, de egyes heteken 10 fölött volt a jelzések száma.
A jelzőrendszer működtetése folyamatos együttműködést és kapcsolattartást igényel annak érdekében, hogy az
információáramlás pontos és napi szintű legyen a jelzőrendszeri tagok között. A jogszabály évente legalább 6
szakmaközi megbeszélés lebonyolítását írja elő a jelzőrendszert működtető intézménynek. A szakmaközi
megbeszélések témái az előző évi jelzőrendszeri tapasztalatok és írásbeli beszámolók alapján kerülnek napirendre.
Elmondható, hogy vannak olyan témák, amelyek minden évben állandó problémát jelentenek, és ezek minden évben
témát adnak a szakmaközi megbeszéléseken. Folyamatos problémát jelent az igazolatlan iskolai hiányzás, a
fejtetvesség, valamint a téli időszakban fűtési nehézséggel küzdő személyek és családok kérdése.
A törvényi előírásnak megfelelően minden év február 28-ig megrendezésre kell kerüljön az éves szakmai
tanácskozás, amely az előző években gyermekvédelmi konferencia néven vált ismertté a jelzőrendszeri tagok
számára. Az éves tanácskozáson felmerülő problématerületek alapján állítják össze az éves intézkedési tervet,
amelynek március 31-ig el kell készülnie. Az intézkedési terv jelenti a jelzőrendszerrel kapcsolatos teendők keretét.
A terv természetesen felülírható, ha addig nem tapaszalt vagy új problématerület jelentkezik, ami az ellátórendszert
új feladat elé állítja.
Az intézmény 2016. február 23-án rendezte meg az éves szakmai tanácskozást, ahol ismertetve lett a jelzőrendszeri
tagok számára az új struktúrájú intézmény, illetve az ezzel járó változások, amelyek a jelzőrendszer minden tagját
érintették.
2016-ban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében 9 esetben került sor szakmaközi megbeszélésre, az
alábbi témákban:
-Iskolai erőszak jelenléte és felismerése
-A téli időszakban veszélyeztetett személyek és családok (a fűtési időszak kezdetekor és lezárásakor)
-Fejtetvesség problémája a gyermekintézményekben
-A jelzőrendszeri működést szabályzó protokoll ismertetése a jelzőrendszer tagjai számára: ez a téma külön került
megbeszélésre az egészségügyi, illetve a köznevelési intézmények vonatkozásában.
-Igazolatlan iskolai hiányzás
-Igazolatlan óvodai hiányzás
-Korai fejlesztés jelentősége gyermekvédelmi szempontból
A jelzőrendszer működtetése a téli időszakban kiemelt figyelmet és összehangoltabb munkát igényel a jelzőrendszer
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minden tagjától. Elmondható, hogy minden évben akadnak olyan személyek, családok, ahol a rossz szociális helyzet
miatt komoly nehézséget jelent a téli időszakban a fűtés megoldása.
A települési önkormányzat jóvoltából van lehetőség minden fűtési időszakban kb. 150 mázsa tűzifa szétosztására,
ami az intézmény hatáskörébe tartozik. Ez a tevékenység határozat meghozatalát nem igényli, azonnali segítséget
nyújt fűtési nehézséggel bíró családok számára, ha a család önerőből nem tudja megoldani a tüzelő megvásárlását.
Ez a lehetőség csak korlátozott számú esetben nyújthat segítséget, minden alkalommal felhívják a klienskörünk
figyelmét arra, hogy a lehetőségeik szerint előrelátóan gondoskodjanak a téli tűzifa beszerzéséről.
Sajnos vannak esetek is, amikor nem tűzifa hiánya okoz fűtési nehézséget, hanem a fűtőtest hiánya, vagy
használhatatlan állapota. Ilyen esetekben jelent segítséget az önkormányzat által vásárolt „kríziskályhák”, melyeket
előzetes felmérés után az intézmény kihelyezhet az érintett családokhoz. Ilyenkor használatba adási szerződéssel
egy előre lerögzített időpontig használhatja a család a kályhát. Jelenleg 7 db kályha van, amit a települési
önkormányzat vásárolt néhány évvel ezelőtt erre a célra. A tapasztalat azt mutatja, hogy minden évben vannak
olyan családok ahol ez az egyetlen segítség a fűtés megoldására addig, amíg a család önerőből nem tudja
megoldani a problémát.
A 2016-os évben, a téli időszakban 24 család kapott határozat meghozatala nélkül azonnali kiszállítással 5 mázsa
tüzelőt, illetve 5 alkalommal volt szükség „kríziskályha” kihelyezésére.
Nyári napközi
A nyári napközi biztosítása 2016-ban június 20-tól augusztus 12-ig terjedő időszakban, 8 héten keresztül történt.
Összesen 17 gyermek vett részt a napköziben. Voltak olyan gyermekek, akik több héten át is jöttek, míg mások csak
egy-egy hetet töltöttek ott.
Minden hétre volt egy programterv, mely az időjárás függvényében módosításra került, ha szükséges volt.
2016-ban is közfoglalkoztatottak látták el a gyermekek felügyeletét, és szervezték a változatos programokat. Minden
nap lehetőség volt kézműveskedésre, mozgásos játékokra. Alkalmanként mentek a gyerekek kísérőikkel fürdőbe,
Tájházba, valamint több mozielőadást is megnéztek helyben és Szarvason is. Ezen kívül megnézték a
látogatóközpontokat, a tanösvényt és a kilátót is.
A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen állta.
A szülőket terhelte a gyermekek étkeztetése, illetve a belépőik ára. A gyermekek étkeztetését a Térségi Szociális
Gondozási Központ biztosította.
Az önkormányzat által biztosított keretből történt meg a szükséges eszközök, kellékek illetve játékok, valamint a
kísérők belépőjének megvásárlása.
Csoportokkal végzett tevékenység
A Prima-Soft Kft kérésére 2016-ban 1 csoportban összesen 15 fő hátrányos helyzetű munkavállaló számára tartott
az intézmény foglalkozást pénzkezelési ismeretek témakörében. Ez az együttműködés már évek óta tart, nagyon
kedvező a visszhangja a résztvevők és a vállalati vezetők részéről is, így kérés esetén további csoportok tartását is
vállaljuk.
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése:
A 2015. májusában megalakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – melynek titkára az intézmény vezetője -, első
tevékenysége volt egy pályázat benyújtása az akkori Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézethez. Ezen a
pályázaton 359.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szervezet, míg a hiányzó 40.000 Ft.-nyi önerőt pedig
az önkormányzat biztosította hozzá.
A projekt keretében 2016-ban lehetőség nyílt egy széleskörű felmérés elkészítésére a városban tanuló diákok
köréből az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói, valamint a középiskolák részvételével.
A felmérésből készült egy részletes és átfogó tanulmány. Reményeik szerint, a figyelembe vehető adatok hathatós
segítséget nyújtanak majd nemcsak a helyi KEF céljainak és feladatainak meghatározásában, de ifjúságpolitikai,
illetve várospolitikai koncepciók készítésénél is.
A KEF újabb pályázatot nyújtott be működésének támogatására 2016-ban, melyet támogatásban részesítettek. A
program során 2017-ben sor kerül egy konferenciára, egy tréningre, valamint Dr. Zacher Gábor előadására fiatalok
és felnőttek részére.
Kihívás Napi Sportmajális és Egészségpiac
2016. május 25-én a Kihívás Napján immár második alkalommal került megrendezésre a Kihívás Napi Sportmajális
és Egészségpiac a Térségi Szociális Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központ és az Oxygén-Gym
szervezésében, Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatásával.
A rendezvényen lehetőség nyílt különböző sporttevékenységek kipróbálására, valamint játékos vetélkedőkön
vehettek részt a fiatalok.
Célunk, hogy mindenki megtalálja a neki legjobban tetsző mozgásformát.
Ezzel egyidejűleg egészségügyi szűrővizsgálatok(vérnyomás, vércukor mérés. BMI-számolás) mellett a résztvevők
megismerkedhetnek a Yumeiho masszázzsal, tájékoztatást kaptak a Liget Fürdő szolgáltatásairól, és talpmasszázs
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is igénybe vehettek.
Helyi termelők mutatták be egészséges termékeiket, teljes kiőrlésű és magvas pékárukat, zöldségkrémeket és
egyéb egészséges ételeket kóstolhatnak a kilátogatók.
Ezt a rendezvényt szeretnék minden évben megszervezni a Kihívás Napjának rendezvényeihez kapcsolódóan.
Család-és gyermekjóléti központ
Ellátási terület:
-Gyomaendrőd
-Csárdaszállás
-Hunya
-Dévaványa
-Ecsegfalva
A család- és gyermekjóléti központ működtetése során gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látnak el, amelynek keretében
-kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes
hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
-javaslatot készítenek 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,
-együttműködnek 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 segítő munkát koordinálnak és végeznek - 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 végeznek a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
-védelembe vett gyermek esetében elkészítik a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő munkát koordinálják és
végeznek, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához
kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készítenek.
-Szakmai támogatást nyújtanak az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
A központ feladatai közé tartozik a pszichológiai tanácsadás nyújtása, melyet a tavalyi évtől Dobóvári Béla klinikai
szakpszichológus bevonásával biztosít az intézmény Gyomaendrőd és Dévaványa településeken.
2016. április 1-től lehetőség van ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére intézményünkben, mely feladatot
Gyomaendrődön és Dévaványán is Dr Varga Imre látja el.
A központ létrehozásával új szolgáltatási elem a készenléti ügyelet: nyitvatartási időn túl készenléti telefon áll
rendelkezésre sürgős esetekben. Krízishelyzet esetén hívható a 20/938-97-08-as telefonszám, ahol szakképzett
kollégák nyújtanak azonnali telefonos segítséget.
A család- és gyermekjóléti központ munkájának legjelentősebb részét a hatósági ügyekhez kapcsolódó
tevékenységek teszik ki.
A központ esetmenedzserei számára akkor kerül nyilvántartásba az egyes család és annak tagjai, amikor a
gyámhivatal védelembe vagy nevelésbe vételt, esetleg ideiglenes elhelyezést elrendelő határozata jogerőre
emelkedik. Ugyanakkor már a gyámhivatal felé indított javaslattétel is a központ dolgozójának feladata, ő megy a
tárgyalásra is, részt vesz az esetkonferencián, de ekkor még nem vehető gondozásba a család. Amennyiben a
gyámhivatal úgy dönt, hogy nem rendeli el a hatósági intézkedést, akkor a nevezett család nem jelenik meg a
központ nyilvántartásában, így a gondozott családok között sem. Ezáltal az alábbi adat nem fedi le teljesen az
esetmenedzserek gondozási tevékenységét.
2016-ban jogerős határozat alapján a központ esetmenedzserei 167 főt gondoztak 42 családban.
A településenkénti megoszlás az alábbi:
Gyomaendrőd: 20
Csárdaszállás: 0
Hunya: 5
Dévaványa: 13
Ecsegfalva: 4
A járási településeken a hatósági ügyekben együttműködnek az intézmény esetmenedzserei a Család-és
Gyermekjóléti Szolgálatok családsegítőivel.
Az esetmenedzserek a védelembe és nevelésbe vett családoknál rendszeresen tesznek családlátogatásokat, részt
vesznek a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok által szervezett esetkonferenciákon, valamint a gyámhatóság által
összehívott tárgyalásokon.
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Feladatuk közé tartozik a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a jelzőrendszerei tagok koordinálása, az
ügybe való bevonása a problémák megszüntetése érdekében.
A 2016-os évben az esetmenedzserek átlagosan havonta 2-3 alkalommal keresték fel az érintett településeket, ahol
a családsegítőkkel és a jelzőrendszer tagjaival megbeszélték a felmerült problémákat, és családot látogattak,
esetenként a családsegítővel együtt.
A védelembe és nevelésbe vétel felülvizsgálata során az esetmenedzser feladata beszerezni a tájékoztatásokat az
ügyben érintett jelzőrendszeri tagoktól, és ezek alapján teszi meg javaslatát a gyámhatóság felé.
A településekre 2016. novemberéig saját gépjárművel jártak a szakemberek, ezt követően kapott gépjárművet a
Család- és Gyermekjóléti Központ, ami elősegítette a gyakoribb és rugalmasabb személyes kapcsolattartást a
településeken.
Az eltelt egy év tapasztalatai szerint az együttműködés a településeken működő jelzőrendszeri tagokkal kialakult,
megfelelőnek mondható.
A szakmai protokoll – mely a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család-és gyermekjóléti szolgálatok
működését, szakmai irányelvét szabályozza – 2016. május hónapban jelent meg. Ennek alapján a
kompetenciahatárok, a feladatmegosztások, dokumentációk tisztázódtak, így szakembereink ez alapján végzik
szakmai munkájukat.
A központ feladatai közé tartozik a speciális szolgáltatások megszervezése a járás egész területére vonatkozóan, az
alábbiakban ezeket a tevékenységeket mutatjuk be a 2016-ra vonatkozó adatok tükrében.
Pszichológiai és jogi tanácsadás:
A tanácsadók Gyomaendrődön és Dévaványán fogadják az ügyfeleket. A szolgáltatás igénybevételhez előzetes
időpont egyeztetés szükséges, melyeket Gyomaendrőd vonatkozásában a központnál, Dévaványa vonatkozásában
pedig az ottani család- és gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni.
Fontos tudni, hogy különösen a pszichológusnál folyamatos az igénybevétel, kb. 3-4 hétre tudunk időpontot adni.
Sajnos előfordul, hogy az ügyfelek nem jönnek el, és ha ezt nem jelzik, akkor nem tudunk mást beírni, ezért mindig
felhívjuk a figyelmet az akadályoztatás jelzésére.
Dobóvári Béla pszichológusnál 2016-ban 322 megjelenés volt összesen, ez 92 főt érintett. A jogásznál 16
megjelenés volt, mely 15 fő érintett.
Készenléti ügyelet:
A család-és gyermekjóléti központoknál kötelező feladat a készenléti ügyelet biztosítása, mely egy mobil
telefonszám hivatali időn túli elérhetőségét jelenti, ahol szakképzett kollégáink válaszolnak a felmerülő kérdésekre.
A készenléti telefonon 1 hívás volt még februárban, egy dévaványai lakos érdeklődött az orvosi ügyelet iránt,
megadtuk a számát.
Kapcsolattartási ügyelet:
Kapcsolattartási ügyelet igénybevételére azokban az esetekben szokott sor kerülni, amikor a szülők (nagyszülők) és
gyermekek közötti kapcsolattartás valami ok, többnyire konfliktusok miatt ellehetetlenül. Ilyenkor a gyámhivatal vagy
a bíróság elrendelése alapján, egy semleges helyszínen, esetenként szakember felügyelete mellett történik a
kapcsolattartás.
Az intézményben jelenleg 3 kapcsolattartás van leszabályozva, ebből egy nem felügyelt, ebben az esetben csak a
semleges helyiséget kell biztosítani. A másik két kapcsolattartás felügyelt, ami azt jelenti, hogy szakembernek is
bent kell lenni. Az egyiknél a központ esetmenedzsere van kijelölve, míg a másiknál a gyermekvédelmi gyám.
A kapcsolattartási ügyeletet rendszerint a pszichológus helyiségében biztosítják, mivel az barátságosan berendezett,
de az egyik esetnél a nagyterem ad helyt a kapcsolattartásnak, mivel 6 kiskorú gyermek érintett, plusz a két szülő,
és szükséges a nagyobb helyiség.
Utcai és lakótelepi szociális munka:
A törvény előírásai szerint szükséges utcai illetve lakótelepi szociális munka végzése is.
A Gyomaendrődi járásban a települések és a lakótelepek nagysága nem indokolja a „klasszikus” utcai szociális
munkát, nem jellemzőek az utcán, lakótelepeken csapatosan csellengő diákok, illetve pláza sincs, ahol
gyülekeznének.
A hajléktalanság sem okoz nagy gondot, jellemzőbb a településen, hogy van ház, vagy lakás, ahol meghúzódhatnak,
csak vagy nincs mivel fűteni, vagy esetleg a ház állapota nagyon elhanyagolt.
A jelzőrendszeri tagok információinak segítségével összeállításra került egy olyan adatbázis, ami a fűtési
szempontból legveszélyeztetettebb személyek adatait tartalmazza. A legextrémebb téli időszakban ezeknek a
személyeknek az ellenőrzése megtörténik, a rendőrség és a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület segítségével jut el a
családsegítő az adott helyekre.
A téli ellenőrzések során, ha a fűtési feltételek nem biztosítottak, pl. nincs elegendő tüzelő vagy a fűtőtest nem
megfelelő és a használata veszélyes, akkor azonnali intézkedésre van lehetőség a már korábban említett tűzifa
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illetve „kríziskályha” formájában.
A rendőrséggel és a polgárőrséggel egész évben folyamatos a kapcsolat.
Ha utcán élő személlyel találkoznak, jeleznek az intézmény felé és segítenek az elhelyezésben.
2016-ban is volt olyan eset, amikor településen lakhatással nem rendelkező személy ellátását kellett megoldani.
Ilyenkor segítséget nyújtanak a szociális ellátó rendszerbe jutáshoz, illetve felkutatják, hogy van-e rokona, aki
biztosítani tudja a lakhatáshoz való hozzájutását.
Nehézséget jelent, hogy amennyiben nagykorú és cselekvőképes személyről van szó, előfordul, hogy nem kívánja
igénybe venni a segítséget, esetenként fenyegeti a kollégákat.
2.Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
A gyermekek átmeneti gondozására az intézmény Kiss Péterné helyettes szülővel kötött együttműködési
megállapodást. 2016-ban nem került gyermek a helyettes szülőhöz.
3.Család- és Gyermekjóléti Központ ellenőrzése 2016-ban, megállapítások bemutatása
2016. augusztus 16-án ellenőrizték a család-és gyermekjóléti központ munkáját.
Az ellenőrzés a központ székhelyén történt, ennek során a személyi anyagokat, intézményi szabályzatokat, valamint
szúrópróba szerűen szolgálatnál illetve központnál keletkezett aktákat vizsgáltak meg.
Az ellenőrzés megállapítása szerint a család- és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a személyi feltételek
nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, ez még augusztus hónapban intézményi átszervezéssel kijavításra
került. Ezen kívül az esetmenedzserek munkaköri leírásának kiegészítését, illetve az esetnapló vezetése során a
dátumok feltüntetését jelezték problémaként, melyeket az intézmény kijavított.
4.További tervek
2016. január 1-től jelentősen megváltozott az intézmény tevékenységi köre és ellátási területe.
Család-és Gyermekjóléti Központként az ellátási terület kiterjed a járás minden településére.
A szervezeti átalakulás megtörtént, a feladatok végzése folyamatos, a színvonal emelése érdekében rendszeresen
szakmai napokon, továbbképzéseken vesznek részt.
A tavalyi év a tanulás éve volt, problémát jelentett a fluktuáció, de az év végére kialakult a megfelelő szakmai
létszám.
A tavaly elkészített cselevési tervet 2017-ben felülvizsgáltuk, és módosították a tapasztalataink alapján.
Kiemelt szerepet szánnak a szakmaközi megbeszéléseken túl a csoportos programoknak.
Pénzkezelési, gazdálkodási ismeretekben tervezünk csoportokat, melyeket megfelelő létszám esetén a
kistelepüléseken is megvalósítják.
A középiskolákban tanórák keretében nyújtanak tájékoztatást munkaerő-piaci ismeretekről, szakmai önéletrajz,
motivációs levél írásáról.
Folyamatosan vizsgálják a kliensek részéről jelentkező újabb igényeket. Nagy hangsúlyt helyeznek a prevencióra,
ezáltal megelőzve a veszélyeztetettség kialakulását a családokban.
Jelzés esetén a legrövidebb időn belül megvizsgálják a jelzés tartalmát és megteszik a szükséges intézkedéseket.
Célunk, hogy nőjön a jól funkcionáló családok száma.
Figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, hogy szolgáltatási palettát tovább tudják bővíteni.
2016-ban még a Térségi Szociális Gondozási Központ részeként két pályázat került benyújtásra, mely a család- és
gyermekjóléti központ tevékenységét érinti.
Az egyik pályázatot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapcsolódó támogatásra adták be, (Pályázat
száma: KAB-KEF-16-A-25445) mely kedvező elbírálásban részesült, a projekt bekerülési költsége 900.000 Ft. A
pályázat 90%-os támogatási intenzitású, 810.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A támogatási
szerződés megkötése megtörtént még 2016-ban. Jelenleg a szerződés módosítása van folyamatban, a Család- és
Gyermekjóléti Központ kiválása miatt.
A projekt során tréningre kerül sor a KEF tagok számára, valamint egy konferenciát szervezünk, illetve Dr Zacher
Gábor tartott előadást a település diákjai, majd a szülők és szakemberek számára. Ezen kívül lehetőség lesz asztal
illetve székek beszerzésére.
A másik, az intézményhez kapcsolódó pályázat:
"Segíteni jöttünk!" Óvodai és Iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban (EFOP3.2.9-16-2016-00048). A pályázat elbírálás alatt áll, az igényelt támogatás: 34.932.250 Ft, a pályázat támogatási
intenzitása 100%.
Továbbra is figyelemmel kísérik az intézmény által beadható pályázati kiírásokat. Ezen kívül továbbra is részt
vesznek más intézmények, különösen az önkormányzat projektjeinek tervezésében és megvalósításában, melyek az
intézmény tevékenységi körét érintik.
Az intézmény betölti azt a szerepet, amit a jogszabályok és a szakmai módszertani elvek irányoznak elő. A város
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lakosai – a gyermeket nevelő családok - bizalommal fordulnak hozzánk, hiszen széles körben ismertek a lakosok
alapvető biztonságát, jólétét segítő szolgáltatásaink.
VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú
bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak
bemutatása:
Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete 1999-ben fogadta el a település bűnmegelőzési koncepcióját, melyet a
2007. évben felülvizsgáltak, aktualizáltak, illetve további szervek véleményezése után ismételten a testület elé került
elfogadásra.
Az azóta eltelt időszakban jelentős változás következett be abban a környezetben, melyen belül az
önkormányzatnak a közbiztonsággal és ezen belül a bűnmegelőzéssel foglalkozni kell. Ezek a körülmények az
alábbiakban foglalhatók össze:
1.) Az önkormányzati koncepcióval párhuzamosan elkészült a megyei bűnmegelőzési koncepció
2.) Elfogadásra került a bűnmegelőzési nemzeti stratégája és cselekvési programja
3.) Önálló elérhetősége van az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, melyről a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
minden lényeges dokumentum elérhető
4.) Az ország uniós csatlakozását követően megnyíltak azok az uniós lehetőségek, mind a pályázati lehetőségek,
mind a tapasztalatok átvétele terén melyek segíthetik a hazai bűnmegelőzés helyzetének javítását
5.) Rendszeresen jelennek meg a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati felhívások
6.) Folyamatosan jelennek meg és jelentek meg azok a jogszabályok, melyek a közélet tisztaságát hivatottak
javítani, pl. üvegzseb tv, összeférhetetlenségi jogszabályok
7.) Elfogadásra került az önkormányzat ciklus programja, az idegenforgalmi koncepció elkészült, figyelemmel arra,
hogy az önkormányzat képviselő-testülete nagyobb szerepet szán a jövőben a turizmusnak.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén jelentős változások következtek be, melyek központjában a Térségi
Szociális Gondozási Központ áll. Helyi szinten az ifjúságvédelemmel kapcsolatos legfontosabb koordinációs szervvé
vált az elmúlt időszakban. Tevékenységéről rendszeresen beszámol az önkormányzatnak. Munkáját a fenntartó
jónak ítélte meg.
A gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés területén az alábbi prioritásokat fogalmazza meg az önkormányzat:
1.) Erősíteni kell a Térségi Szociális Gondozási Központ koordinációs szerepét a települési gyermekvédelmi
feladatokat ellátó szervek vonatkozásában, melyet folyamatosan figyelni kell az intézmény éves beszámolójában.
2.) Javítani kell a szórakozóhelyek, a közterületek ellenőrzését, egyrészt alkohol, másrészt a kábítószer fogyasztás
megelőzése, harmadrészt a közterületek állagának, rendjének megóvása érdekében a rendőrség, a közterületfelügyelet, a családsegítők, a hatóság szakembereinek bevonásával, különösen a késő esti órákban.
3.) A felnőtt gondozásban érdekelt személyek bevonásával mindent meg kell tenni a családon belüli erőszak
felderítése érdekében.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének tájékoztatása alapján:
1.
A 0-14 éves gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 0
2.
A 14-18 éves fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 8, melyből
- 1 hamis magánokirat felhasználása vétség, a nyomozás befejezésének módja: vádeelési javaslat,
- 1 közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, nyomozás befejezésének módja: vádemelési javaslat,
- 1 gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége, nyomozás befejezésének módja: nyomozás
megszüntetése – büntethetőséget kizáró ok,
- 2 új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, nyomozás befejezésének módja: nyomozás megszüntetése – mivel
a cselekmény nem bűncselekmény
- 1 lopás vétsége, nyomozás befejezésének módja: vádemelési javaslat,
- 1 kábítószer birtoklásának vétsége, nyomozás befejezésének módja: nyomozás felfüggesztése kábítószer élvező
gyanúsítottal szemben,
- 1 garázdaság vétsége, nyomozás befejezésének módja: vádemelési javaslat
3.
A 0-14 éves gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 4, melyből
- 3 kiskorú veszélyeztetésének bűntette, nyomozás befejezésének módja: 1 vádemelési javaslat, 1 nyomozás
megszüntetés - mivel cselekmény nem bűncselekmény, 1 folyamatban van
- 1 könnyű testi sértés bűntette, folyamatban van.
4.
A 14-18 éves fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 9, melyből
-2 kiskorú veszélyeztetésének bűntette, nyomozás befejezésének módja: 1 nyomozás megszüntetés – mivel
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cselekmény nem bűncselekmény,
- 1 gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége, nyomozás befejezésének módja: nyomozás
megszüntetése – büntethetőséget kizáró ok,
- 4 lopás vétsége, nyomozás befejezésének módja: 2 nyomozás felfüggesztése, 2 vádemeleési javaslat
-2 zaklatás vétsége, nyomozás befejezésének módja: nyomozás megszüntetés – mivel cselekmény nem
bűncselekmény,
5.
Családon belüli erőszak adatai: 2016. évben a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrs illetékességi
területén családon belüli erőszak összesen 8 büntetőeljárásban merült fel, melyeket az alábbiak szerint
osztályoztunk:
- vele egy háztartásban élő sérelmére: 4
- egyéb családon belül történt erőszak: 4
Áldozat 7 esetben nő, 1 esetben férfi, ebből időskorú 1, gyermekkorú : 2.
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény hatálybalépését
követően a távoltartás feltételeire vonatkozó információkért egyre többen fordulnak a rendőrséghez. A legtöbb
családon belüli erőszak kétség kívül ott történik, ahol az egymástól függő személyek életvitelszerűen tartózkodnak.
A családon belüli erőszakkal kapcsolatos cselekmények áldozatai leginkább a nők, a gyermekek és az idősek közül
kerülnek ki, mivel áldozattá válásukban speciális szerepet játszik a gyengébb fizikai és sérülékenyebb pszichikai
adottságuk. Értékelve a beszerzett adatokat a szubjektív okok közül kiemelkedik az óvatosság hiánya, de hasonló
helyet foglal el a kiszolgáltatottság is.
A fiatalkorú, és gyermekkorú elkövetők cselekményeit vizsgálva továbbra is megállapítható, hogy családi hátterük a
legtöbbször rendezetlen, sok esetben tapasztalható a szülői elhanyagoló, illetve antiszociális magatartás, melynek
következménye, hogy a fiatalkorú ezt a magatartásformát fogja követni, aminek legsúlyosabb következménye, ha ő
maga is bűncselekményt követ el.
A szülőknél megfigyelhető továbbá, hogy különböző okok miatt – akár munkahelyi probléma, akár magánéleti
(családi), vagy szociális konfliktus okán -, de kevesebb időt töltenek, és kevesebb figyelmet fordítanak serdülő korú
gyermekeikre. Ugyancsak jellemző okként állapítható meg a bűncselekmények elkövetésénél a rossz baráti
környezet, a befolyásolhatóság, a rábírás tényezője.
Kapitányságon a 2017. évben az alábbi bűnmegelőzési munkaterv került kidolgozásra, melynek fő célkitűzései:
- Az állampolgárok együttműködési készségének, önvédelmi mechanizmusának erősítése a bűncselekmények
megelőzése érdekében. Tovább kell fejleszteni az együttműködést a társszervekkel, polgárőrszervezetekkel,
kisebbségi önkormányzatokkal, és egyéb társadalmi szervezetekkel.
- A bűnmegelőzés kiterjesztésével, valamint a társadalmi és civil szervezetek együttműködésével törekedni kell a
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában, és a Nemzeti Drogellenes Stratégiában megfogalmazott szemlélet
erősítésére.
- A fiatalkorúak, gyermekkorúak bűnelkövetővé, és áldozattá válásának megelőzése.
- A bűnmegelőzésre kommunikációjának folyamatos fejlesztése, közvetlen lakossági és intézményi tájékoztatás.
- A kiemelt kockázatú csoportok (nők, időskorúak, gyermek- és fiatalkorúak) sértetté válásának megelőzése.
- A bűnügyi helyzet ismeretében a lakosság széleskörű felvilágosítása, az áldozattá válás megelőzése és elkerülése
érdekében.
- A bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében jól bevált projektek, programok folytatása.
- A családon belüli erőszak csökkentése, az időskorúak védelme, a gyermek- és fiatalkori bűnözés korlátozása,
visszaszorítása érdekében a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi, áldozatsegítő tevékenység teljesebbé tétele.
- Lakossági-, intézményi tájékoztatás, kommunikációs stratégia folytatása.
2017. évben az alábbi feladatok végrehajtását tervezzük
I. Gyermek- és ifjúságvédelem
Feladatok:
- Az oktatási és módszertani követelményeknek megfelelően tovább kell folytatni a rendőrség jelenleg is működő,
biztonságra nevelő iskolai programját, a D.A.D.A, és az "Iskola-rendőre programot.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a kapitányság illetékességi területén lévő dévaványai gyermekotthonnal az
áldozattá-elkövetővé válás, valamint nagy számban jelentkező eltűnések területén.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat eredményes, széles körű működtetésére,
illetve a lehetőségek függvényében bővítésre, munkájának folyamatos ellenőrzése, támogatása mellett.
- Fokozott figyelmet fordítani a „Szülők és családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés
megelőzésében” programtervben meghatározott feladatok végrehajtására.
Fiatalkorú eltűntekkel kapcsolatos felülvizsgálati tevékenység
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Feladatok:
- Továbbra is szükséges a körözési tevékenység jogi hátterének megfelelő alkalmazása, a hatékonyabb
felülvizsgálati tevékenységgel a kiskorú eltűntek nagyobb arányú, illetve gyorsabb felkutatásának elősegítése.
- Az eltűnések hátterének vizsgálata, kiemelten a fiatalkorúak eltűnésének közvetlen és közvetett okainak
megállapítása
- Folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézettel.
II. Drog-prevenció
Feladatok:
- A kábítószer-ellenes tevékenységben a felderítés mellett a megelőzésre is ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni,
szélesítve a felvilágosító tevékenységet. A lehetőségekhez mérten, illetőleg igény szerint kábítószer-ellenes
kiállításokat, rendezvényeket, propaganda előadásokat, osztályfőnöki órákat, szülői és tantestületi értekezleteket kell
szervezni a tanuló ifjúság, érdeklődő szüleik, a fiatal felnőttek, a pedagógusok és minden érdeklődő számára.
- Nagyon fontos feladat a drogok iránti kereslet csökkentése, a fogyasztói igények kialakulásának megelőzése,
valamint az illegális szerek előállításának, forgalmának, szállításának, és terjesztésének szűkítése. Folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kábítószer-piacon bekövetkező változásokat, az új trendeket, a megjelenő cikkeket.
- Folyamatosan értékelni-elemezni kell a drogfogyasztás és a kábítószer-bűnözés alakulását. Elemezni kell az
érintett és veszélyeztetett korosztályok, csoportok jellemzőit, továbbá a legelterjedtebb drogok megjelenési formáit
és alkalmazási specifikumait.
- A kábítószer-egyeztető fórum eredményesebb kihasználása, tevékenységükben való hatékony közreműködés.
- Folytatjuk a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében a
szórakozó helyek, a zenés, táncos rendezvények és a vendéglátó ipari egységek ellenőrzését az NBS cselekvési
tervének 8.2.4. pontja alapján.
III. Családon belüli erőszak megelőzése, kezelése
Feladatok:
-Törekedni kell a családon belüli erőszak minél korábbi felismerésére, az időben történő beavatkozásra, a
segítségnyújtás lehetőségének megteremtésére, az érintettek e tárgyú felvilágosítására, és a társszervek felé
történő jelzésadási kötelezettség teljesítésére.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények Robotzsaru
rendszerben történő megfelelő rögzítésére.
- Szinten kell tartani a járási gyámhivatalokkal és a gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködést, és az
adatszolgáltatás folyamatosságát.
- Törekedni kell a védőnői szolgálattal való szorosabb együttműködésre, szinten tartására a korai családon belüli
erőszak felismerése érdekében.
- Szükség szerint esetmegbeszélést kell a gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében.
- Figyelemmel kell kísérni azon szálláslehetőségek (anyaotthonok) létét, megszűnését, ahol a bántalmazottak
megfelelő elhelyezésben részesülhetnek, és amely által a védelmük biztosított.
IV. Áldozatvédelem
Feladatok:
- Folytatni kell a fokozottan veszélyeztetett csoportok (így a gyermek-, fiatal-, és időskorúak) körében végzett
felvilágosító munkát az áldozattá válás, vagy ismételt áldozattá válás elkerülése, megelőzése érdekében. Az eddig
kialakított kapcsolat-rendszerek nyújtotta lehetőséget kihasználva törekedni kell arra, hogy az aktuális
veszélyeztetettségi körülmények még szélesebb körben ismertté váljanak.
- A rendőrség tudomására jutott mindazon bűncselekmények esetében, melyek kapcsán az áldozatsegítés, az
érdekérvényesítés, illetőleg a kárenyhítés lehetősége felmerül, különös gondot kell fordítani az érintettekre
vonatkozó, az egyéni körülményeinek megfelelő és színvonalas tájékoztatásra, valamint a szükséges
dokumentumok (igazolás) gondos kiállítására.
- A színvonalas, és a sértettek érdekeit szolgáló áldozatvédelmi feladatok ellátása érdekében szükséges az
áldozatvédelmi referensek folyamatos tájékoztatása a területet érintő aktualitásokról, változásokról, képzésekről.
- Az áldozatvédelmi referense folyamatosan kísérje figyelemmel, és rendszerezze a kaptányság illetékességi
területén előforduló jellemző áldozati magatartásokat a bűncselekmények létrejöttét elősegítő okokat,
körülményeket, melynek negyedéves alakulásáról jelentést terjeszt fel a Bűnmegelőzési Osztály vezetőjének.
- Az áldozattá vált személyek „azonnali” tájékoztatása érdekében a megyénkben bevezetett speciális szóróanyag
használata, a járőrautókban az aktuális szóróanyagok elhelyezése.
- Figyelemmel kell kísérni az újfajta, eddig nem tapasztalt vagy gyakorivá vált áldozati magatartásokat és
bűnelkövetési módszereket.
-Az áldozatvédelem területén továbbra is fontos feladat a szoros együttműködés fenntartása a Békés Megyei
Kormányhivatallal és a Járási hivatalok áldozatsegítő szolgálatával.
V. Kiemelt kockázatú csoportok védelme - Időskorúak védelme
Feladatok:
- Folytatni kell a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének 0400021/5004/2013. ált. számú intézkedési
tervének IV. pontjában megfogalmazott feladatok végrehajtását.
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- Az év folyamán figyelemmel kell kísérni az időskorú sértettek számának alakulását, a sértetté válás okait, objektív
és szubjektív tényezőit, az elkövetési magatartásokban bekövetkező esetleges változásokat. Amennyiben a
számadat emelkedő tendenciát mutat, úgy kiemelt figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett csoportra. A média
bevonásával, illetve az érintettek egyéb tájékoztatásával szükséges lehet az aktívabb figyelemfelhívás az áldozattá
válás elkerülésének érdekében.
- A továbbiakban is szükséges a folyamatos kapcsolattartás az időseket ellátó, segítő társadalmi, egyházi és civil
szervezetekkel.
- Ki kell terjeszteni a megelőző tevékenységet a fogyatékkal élőkre, ennek érdekében hatékonyabb kapcsolatot kell
kialakítani a különböző érdekvédelmi szervezetekkel.
VI. Megelőző vagyonvédelem
Feladatok:
- Szükséges az illetékességi területen működő vagyonvédelmi vállalkozásokkal, valamint a polgárőrszervezettel
történő kölcsönös tájékoztatáson alapuló munkakapcsolat fenntartása.
- Tömegkommunikáció útján folyamatos tájékoztatást kell adni a vagyon elleni bűnözés jellemzőiről, formáiról, az
egyes bűncselekmények elkövetését elősegítő okokról, és azok megszüntetéséről, az új elkövetési, és áldozati
magatartásokról.
- A megelőző vagyonvédelmi tevékenység során a rendőrkapitányág segítse elő, hogy a gazdasági élet szereplői
vagyonukat, illetve a rájuk bízott javakat hatékonyan védelmezzék, és így a jogsértések kockázatát csökkentsék.
VII. Állami, civil és társadalmi szervezetekkel való együttműködés
Feladatok:
- Az önkormányzatokkal, járási hivatalokkal, civil szervezetekkel történő szoros együttműködés fenntartása, a
bűnmegelőzésre irányuló törekvéseink érvényesítése, lakossági és intézményi tájékoztatás, a kommunikációs
stratégia folytatása (ELBIR).
- Az önkormányzatokkal, és társzervekkel, a civil és társadalmi szervezetekkel történő együttműködésben rejlő
lehetőségek eredményesebb kiaknázása, a kialakított kapcsolatrendszer sikeres működtetése és továbbfejlesztése.
VIII. Kisebbséggel való együttműködés
Feladatok:
- A lehetőségek függvényében szélesíteni, fenntartani szükséges a kapitányság közigazgatási területén működő
roma szervezetekkel kialakított kapcsolatokat, az együttműködés során alkalmazva a párbeszédre törekvés, a
konfliktuskezelés lehetséges speciális megoldásait.
- A roma fiatalok rendőri pályára történő orientációjának elősegítése érdekében hatékony propagandamunka
kifejtése, valamint a kisebbségi önkormányzatok vezetőinek értesítése, tájékoztatása a meghatározott feltételekről.
IX. Médiatevékenység
Feladatok:
- Továbbra is ki kell használni a média nyújtotta lehetőségeket. Folyamatos felvilágosító munkát kell végezni annak
érdekében, hogy az állampolgárok megismerjék azt a prevenciós eszköztárat, mellyel megvédhetik saját magukat és
értékeiket. Rendszeresen fel kell hívni a figyelmet az aktuális, adott időszakhoz köthető bűnelkövetési formákra és a
megelőzés lehetőségeire.
- Az eddig elért eredmények megtartásával a médiában továbbra is meg kell jeleníteni a kapitányság bűnmegelőzési
eredményeit.
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés keretében a következő
feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek vesznek részt (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drogprevenció, stb):
2016. május 25. napján Gyomaendrőd Város részt vett a Kihívás Napján, ahol 2. helyezést ért el. Ezen a
programon nagy létszámmal vettek részt a város sportszervezetei.
A „Gól-Suli” Alapítvány 2016. decemberében már 19. alkalommal rendezte meg a nemzetközi gyermek
labdarugó tornát (Szaloncukor Kupát)
A városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány, a Színfolt
Majorette Csoport, a Kner Tánc Sport Egyesület és a Rumba Táncsport Egyesület,
Varga Mihály („Cibere”) szervezésében 41. alkalommal megrendezésre került a Besenyszegi Gyermeknap,
Összegzés:
Gyermekvédelmi területen az állami feladatok ellátása jelentősen megnövekedett, jelentős feladatot kapott az állami
intézményrendszer. Teljes körű, átfogó kitekintésre ez a beszámoló mindezek miatt nem alkalmas.
Gyomaendrőd, 2017. május 25.

Toldi Balázs
polgármester
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Óvodapedagógusok jubileumi jutalmának kifizetéséhez forrás biztosítása
Csordás Ádám, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs elnök

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Kovács Péterné intézményvezető kérésére a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
közalkalmazottainak foglalkoztatási adatai ellenőrzésre, egyúttal aktualizálásra kerültek.

Kistérségi

Óvoda

Az ellenőrzés során kiderült, hogy több közalkalmazott korábbi munkaviszonya nem volt vagy helytelenül volt a
rendszerben rögzítve, így azok beszámítása mind a besorolást, mind a jubileumi jutalom számításának kezdő
időpontját módosította.
Két fő közalkalmazott adatai hiányosan szerepeltek a számfejtő rendszerben. Korábbi munkaviszonyaik rögzítése
alapján mindketten jogosultak 2017. évben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1)
és (2) bekezdés a) pontja szerinti 25 év közalkalmazotti jogviszony után járó jubileumi jutalomra:
- 2 havi bér, melynek a járulékkal növelt összege 734 684,-Ft.
- 2 havi bér, melynek a járulékkal növelt összege 777 872,-Ft.
Mindösszesen: 1 512 556,-Ft. A jubileumi jutalmak kifizetése 2017. június 26-án, valamint 2017. szeptember 5-én
esedékes.
Mivel az intézmény 2017. évi költségvetése a jubileumi jutalmak számítása nélkül került elfogadásra, a fentiek
alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szükséges többletforrás biztosítására. Az 1.512.556 Ft forrásaként
javasoljuk kijelölni a 2016. évi szabad maradvány keretösszegét.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

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

Képviselő-testület
Döntési javaslat
"Jubileumi jutalom kifizetéséhez forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi
Óvoda két óvodapedagógusa részére esedékes jubileumi jutalom kifizetéséhez az intézmény számára biztosítja a
szükséges 1.512.556 Ft összegű többlettámogatást. Az 1.512.556 Ft összeget a Képviselő-testület a 2016. évi
szabad maradvány keretösszeg terhére biztosítja. A többlettámogatás összege a 2017. évi költségvetési rendelet
soron következő módosítása alkalmával kerüljön beépítésre az intézmény költségvetésébe.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nyári napközi ellátás biztosítása
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41. § és 94. §-a alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet,
gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei,
törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg
a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.
Ennek megfelelően az Önkormányzat a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével nyári
napközit szervez 6-14 éves korú gyermekek számára.
A nyári napközi igény felmérés szerint az alábbi igény merült fel a gyermekek napközbeni ellátására:
Kiküldött igénylőlapok száma: 692 db
Visszaérkezett igénylőlapok száma: 46 db
Kis Bálint Általános Iskola: 20 fő
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola: 18 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola: 8 fő.
Az igénylések lebontását az alábbi táblázat tartalmazza:
Dátum
június 19- június 23
június 26 – június 30
július 3 – július 7
július 10. – július 14
július 17 – július 21
július 24 – július 28
július 31 – augusztus 4
augusztus 7 – augusztus 11
augusztus 14 – augusztus 18
augusztus 21 – augusztus 25

Alsó tagozatos (fő)
25
26
25
28
23
16
15
18
16
13

Felső tagozatos (fő)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Összesen (fő)
27
28
27
30
25
18
17
20
18
15

A nyári napközi keretein belül 2017. június 19. és augusztus 25. (10 hét) között, hétköznapokon 730-tól 1630-ig lesz
biztosítva a gyermekek számára a felügyelet.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiuma.
A költségeket illetően a szülőknek a napi háromszori étkezési (tízórai, ebéd, uzsonna) díjat kell előzetesen fizetniük
815,-Ft/nap/fő, valamint a programok és belépők költségét, mely kb 2.000,-Ft/hét, mindösszesen kb 6.000,-Ft/fő/hét.
A nyári napközi feltételeiről az igény felmérési/jelentkezési lapon a szülőket a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ tájékoztatta.
A gyermekek felügyeletének 3 fő közfoglalkoztatott bevonásával látja el az intézmény, akik
jelenleg is foglalkoztatva vannak, így itt nem jelentkezik külön költség.
Az előző évhez hasonlóan kézműves foglalkozásokat, benti és szabadtéri játékokat fürdőzést terveznek a
gyermekeknek. Az aktuális hétre vonatkozó programokról a hét első napján a helyszínen informálódhatnak a szülők.
A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen viselik. Az önkormányzatot terhelő költség az anyagok
költsége, kísérők belépő díjai kb 12.000,-Ft/hét.
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2017. évben a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos költség előreláthatólag mindösszesen 120.000,-Ft.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatban felmerülő költségek az oktatási vagyon működtetésére elkülönített
keret terhére biztosíthatók.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat és a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ között az alábbiak szerint oszlik meg:
Az Önkormányzat biztosítja a nyári napközivel kapcsolatos költségeket. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ elvégezte az igényfelmérést, és ellátja a nyári napközi koordinálásának feladatait: kapcsolatot tart a
szülőkkel, a programok megszervezését, a 3 fő közfoglalkoztatott személy irányítását, a nyári napközi lebonyolítását
követően beszámol a nyári napközi ellátásáról a Képviselő-testület felé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság elfogadásra javasolja a döntési
javaslatot.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság elfogadásra javasolja a döntési
javaslatot.

Döntési javaslat
"Nyári napközi ellátás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének eleget téve, a szülői igények
ismeretében nyári napközis ellátást biztosít 2017. június 19. – 2017. augusztus 25. közötti időszakban.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiuma.
A nyári napközivel kapcsolatos költségeket Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 7/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete 6. mellékletének 193. során lévő Köznevelési intézmény
működtetésének dologi kiadási előirányzatának terhére biztosítja, maximum 120.000,-Ft - azaz egyszázhúszezer
forint - összeg erejéig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központot a nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszköz 8.sz módosítás partnerségi
egyeztetés szabályai
Molnár Zoltán Gyula főépítész
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló
56/2010. (II. 25.) Gye. KT. határozatába, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati
rendeletébe (a továbbiakban: HÉSZ), valamint az annak mellékletét képező Szabályozási Tervbe (a továbbiakban
együtt: Településrendezési Eszközök) foglalva egységes szerkezetben határozta meg a város közigazgatási
területének településszerkezeti összefüggéseit és építési szabályait. Melyet azóta több ízben módosított.
A város fejlődése és területén tervezett fejlesztések- valamint a terv ellentmondásaiból következő jogos
magánérdekek miatt a Településrendezési Eszközök 8. alkalommal kerülnek módosításra a 224/2017. (IV. 27.) Gye.
Kt. határozat alapján.
A Településrendezési Eszközök módosításának elindítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint
történik.
A partnerségi egyeztetés szabályai
A Kormányrendelet 29. §-a szerint a módosítás egyeztetési eljárását megelőzően meg kell határozni az
egyeztetésbe bevont partnerek körét, és rendelkezni kell a partnerségi egyeztetés szabályairól. Az előterjesztésben
szereplő tervezett TESZK módosítás esetében ezt az alábbiak szerint kell meghatározni.
1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre:
a)
a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes személyek, akik
Gyomaendrőd város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és ezt lakcímet
igazoló hatósági igazolvány bemutatásával igazolják,
b)
a településrendezési döntés hatásaival, a terület felhasználás módosításával érintett cselekvőképes
nagykorú személyek, gazdálkodó szervezetek, akik javára Gyomaendrőd város közigazgatási területén jogot
jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolják. Az
érintettség jelen esetben a terület felhasználás-, vagy építési szabály módosítás tárgyát képező földrészletek
közvetlen szomszédságában elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosaira terjed ki.
2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és eszközei:
a)
A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:
A tájékoztatást az előzetes tájékoztatáskor és az elkészült tervezettel kapcsolatban is meg kell tenni.
A partnerek a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, az Önkormányzat honlapján és szükség esetén
lakossági fórumon (ami előtt a honlapon, helyi lapban és hirdetőtáblán kihelyezésre kerül legalább 8 nappal) kapnak
tájékoztatást a meglévő településrendezési eszköz módosításáról. A véleményezési szakaszban azok a partnerek
vesznek részt, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban írásos alapon jelezték részvételi szándékukat.
A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja:
A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint történik. A lakossági
fórumon szóban, illetve a fórumtól számított 8 napon belül papír vagy elektronikus formában lehet megtenni az
észrevételeket, javaslatokat. A beérkezett dokumentumokat a polgármester megküldi a tervezőnek, aki azokat
megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az elfogadásra nem javasolt véleményeket – indokolással együtt –
visszajuttatja a polgármesternek.
b)
Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester a Képviselő Testületi ülésén
ismerteti, ahol döntés születik a vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A döntéseket, valamint azok
indokolását a terv ügyiratához kell csatolni, valamint el kell küldeni a tervezőnek.
c)
Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján és a városi hirdetőtáblán kerül közzétételre.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.
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Döntési javaslat
"Partnerség 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 a Településrendezési Eszközök Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete 224/25017. (IV. 27.) Gye. Kt. határozatában szereplő módosításaival kapcsolatban elfogadja a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete
alapján előírt partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint:
1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre:
a)
a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes személyek, akik
Gyomaendrőd város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és ezt lakcímet
igazoló hatósági igazolvány bemutatásával igazolják,
b)
a településrendezési döntés hatásaival, a terület felhasználás módosításával érintett cselekvőképes
nagykorú személyek, gazdálkodó szervezetek, akik javára Gyomaendrőd város közigazgatási területén jogot
jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolják. Az
érintettség jelen esetben a terület felhasználás-, vagy építési szabály módosítás tárgyát képező földrészletek
közvetlen szomszédságában elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosaira terjed ki.
2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és eszközei:
a)
A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:
A tájékoztatást az előzetes tájékoztatáskor és az elkészült tervezettel kapcsolatban is meg kell tenni.
A partnerek a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, az Önkormányzat honlapján és szükség esetén
lakossági fórumon (ami előtt a honlapon, helyi lapban és hirdetőtáblán kihelyezésre kerül legalább 8 nappal) kapnak
tájékoztatást a meglévő településrendezési eszköz módosításáról. A véleményezési szakaszban azok a partnerek
vesznek részt, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban írásos alapon jelezték részvételi szándékukat.
A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja:
A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint történik. A lakossági
fórumon szóban, illetve a fórumtól számított 8 napon belül papír vagy elektronikus formában lehet megtenni az
észrevételeket, javaslatokat. A beérkezett dokumentumokat a polgármester megküldi a tervezőnek, aki azokat
megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az elfogadásra nem javasolt véleményeket – indokolással együtt –
visszajuttatja a polgármesternek.
b)
Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester a Képviselő Testületi ülésén
ismerteti, ahol döntés születik a vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A döntéseket, valamint azok
indokolását a terv ügyiratához kell csatolni, valamint el kell küldeni a tervezőnek.
c)
Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján és a városi hirdetőtáblán kerül közzétételre.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Molnár Zoltán Gyula
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Alapítványok támogatása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány, a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány, valamint az
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a Képviselőtestület hatáskörében nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele. A kérelmek az előterjesztés
mellékletében találhatóak.
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány kérelmében a schönecki Junger Chor Intonation-nal
együtt már több éves hagyományként megrendezett koncertre – mely 2017. évben Schöneck-ben kerül
megrendezésre – történő utazás költségeihez kéri támogatás biztosítását.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a lengyel testvériskola küldöttségének 2017. június 25-28 közötti
vendégül látására kér támogatást, mely látogatás során buszos kirándulás is szerepel a programok között.
Az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány támogatási kérelmében a XXI. Nemzetközi Bogártalálkozó
megszervezésével kapcsolatos fellépők díjainak költségeire kéri támogatás megállapítását.
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány részére 400.000,-Ft támogatás megállapítását javasoljuk,
forrásként a 2017. évi költségvetésben a testvérvárosi, a város által lebonyolított sport és egyéb rendezvényekre
elkülönített előirányzatot javasoljuk kijelölni.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány, valamint az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány részére 5050.000,-Ft támogatás megállapítását javasoljuk a polgármesteri alap terhére.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány 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 Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
részére 400.000,-Ft, azaz négyszázezer Forint támogatást állapít meg. A támogatás forrása a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017 (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 499.
sorában megtervezett testvérvárosi, a város által lebonyolított sport és egyéb rendezvényekre elkülönített
előirányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány 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 Gyomaendrődi a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
részére 50.000,-Ft, azaz ötvenezer Forint támogatást állapít meg.. A támogatás forrása a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017 (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-ában
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meghatározott Polgármesteri Alap. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert valamennyi
jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány 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 Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány részére
50.000,-Ft azaz ötvenezer Forint támogatást állapít meg. A támogatás forrása a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 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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A hivatal tölti ki

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

Hatályos: 2017.01.30-tól

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

A pályázatot formailag ellenőrizte: ______________________________

I. Pályázó szervezet adatai:
1. Név:

2. Jogi státusz:

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

3. Adószáma

1 8 3 9 0 1 6 2

1

vagy adóazonosító jele:

0 4

4. Bírósági bejegyzés száma:

0400/PK.60081/2005

5. Bejegyző bíróság:

Gyulai Törvényszék

6. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:

2 0 0 5

7. Civil szervezet közhasznúsági jogállása:

2

8. Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma:

04-01-0002431

9. Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja:

2 0 0 5

10. Képviselő neve:

Farkas Zoltánné

11. Elérhetőségek (telefon, e-mail):
12. Székhelye:

5 5 0 2

4 6 3

5 5 0 2

0 9

1 1

0 9

0 7 0 7 , farkaszoltanne59@freemail.hu
város/község

közter.
jelleg 2

hsz.
hrsz

ép.

lph.

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Népliget

1 1

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Népliget
13. Levelezési címe:

2 0

1

em.

aj.

város/község

közter.
jelleg 2

hsz.
hrsz

14. Számlavezető pénzintézet:

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

15. Pénzintézeti számlaszáma:

5 3 2 0 0 0 1 5

ép.

1 1 0 7 1 1 1 8

lph.

em.

aj.

0 0 0 0 0 0 0 0

II. Információs adatok:
16. Fő tevékenységi terület,
és tevékenység leírása:

19

3 - 6 éves

7 - 14 éves

15 - 18 éves

19 - 25 éves

26 év felett

Összesen

2012

2013

2014

2015

2016

50

0

0

50

550

1 8 3 9 0 1 6 2

9 4 9 9

17. Szervezet taglétszáma:
(csak a gyomaendrődi állandó
lakcímmel rendelkezők)
18. Korábbi önkormányzati támogatások:

19. Statisztikai számjel:

5 6 9

0 4

20. Internetes honlap elérhetősége:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.18 15.13.14

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_02

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

III. Projekt adatok:
1. Ideje:

2 0 1 7

3. Igényelt támogatás:

0 6

2 5 naptól

2 0 1 7

5 0 0 0 0 forint

0 6

2 8 napig

4. Támogatási alap:

2. Résztvevők (fő):

5

5. Igénylési forma:

1 0
E

6. A pályázati cél:

IV. A részletes program ismertetése, költségvetés indokolása (maximum 5000 karakter):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.18 15.13.14

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_03

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

V. Nyilatkozatok:
Alulírott pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatási alapjai pályázati adatlapja benyújtásával
a) nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok teljeskörűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak;
c) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az Önkormányzat
hivatalos honlapján közzétegye;
d) kijelentem, hogy a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül;
e) tudomásul veszem, hogy államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése alapján
az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerülhet, egyben tudomásul veszem, hogy a

visszatartás a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti;
f) kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget teszek;
g) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom;
i) nyilatkozom, hogy az Önkormányzati támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá
az Önkormányzati támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett
Önkormányzati támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben
visszafizetem;
j) nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a megnevezett pénzforgalmi számla szolgál;
k) nyilatkozom arról, hogy az Önkormányzati támogatási cél megvalósítása során megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszem;
l) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza,
a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig megőrizze;
m) tudomásul veszem, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – az Önkormányzat által nyújtott támogatás
terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről azok kifizetése előtt – ellenszolgáltatás teljesítését

követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem;
n) kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van a szervezet;
o) nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott dokumentumokhoz
képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Önkormányzat felé benyújtom;
p) kijelentem, hogy ha a pályázati kiírás önrészt ír elő, akkor a jelen pályázat költségvetési tervének a pályázati kiírás szerinti arányú önrésze
rendelkezésemre áll, azt a projekt megvalósítására fordítom és a támogatási szerződés megkötéséig igazolom;
q) nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a pályázatban igényelt összeget csak részben kapom meg;
r) nyilatkozom, hogy az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé nincs tartozásom;
s) a szervezetem előző lezárt pénzügyi évének számviteli beszámolója elérhető az OBH honlapján;
t) kijelentem, hogy az Önkormányzati Alapok pályázataira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismertem, annak tartalmát és rendelkezéseit
elfogadom, betartom, azokat a pályázatomra nézve kötelezőnek ismerem el. Az ÁSZF elérhetősége: http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok;
u) tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.)
6. § (1) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
2. a Knyt. szerint kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1-2. pont alá tartozó személy Ptk.-ban meghatározott közeli hozzáratozója,
4. az 1-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont
alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja;
6. az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
7. akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján, az ott megjelölt honlapon közzétették.

Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn.
v) kijelentem továbbá, hogy Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben

nem áll fenn

fennáll

Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. az 1.-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét kezdeményeztem. A közzétételi kérelem (amely nyomtatvány letölthető a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) egy eredeti példányát a Pályázatkezelő részére postai úton megküldöm.

VI. A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyomaendrőd
helység

2 0 1 7

0 4

2 6

év

hó

nap
Farkas Zoltánné
_____________________________________
a pályázatot benyújtó képviselője

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.18 15.13.14

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_04

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

VII. Költségvetés:
Ktgv. kód

A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)

Összeg (ft)

A

Dologi kiadások költségei

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

0

A2

Jármű üzemeltetés költségei

0

A3

Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

0

A4

PR, marketing költségek

0

A5

Humán-erőforrás fejlesztésének költségei

0

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

0

A7

Szállítás költségei

5 0 0 0 0

5 0 0 0 0

buszköltség

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

0

A9

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

0

B

Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

0

B1

Bérköltség

0

B2

Megbízási díj

0

B3

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel

0

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

0

C

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

0

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

0

C2

Immateriális javak beszerzése

0

Összes kimutatott költség = (A+B+C):
Önerő:

5 0 0 0 0

Pályázati projektben igényelhető támogatás:

5 0 0 0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

Nyomtatva: 2017.05.18 15.13.14

A hivatal tölti ki

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

Hatályos: 2017.01.30-tól

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

A pályázatot formailag ellenőrizte: ______________________________

I. Pályázó szervezet adatai:
1. Név:

2. Jogi státusz:

Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány

3. Adószáma

1 8 3 7 9 8 6 4

1

1

vagy adóazonosító jele:

0 4

4. Bírósági bejegyzés száma:

PK.60.086/1998/18

5. Bejegyző bíróság:

Gyulai Törvényszék

6. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:

1 9 9 8

7. Civil szervezet közhasznúsági jogállása:

1

0 6

1 8

8. Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma:
9. Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja:
10. Képviselő neve:

Dúzs Károly

11. Elérhetőségek (telefon, e-mail):
12. Székhelye:

5 5 0 0

6 0 6

5 5 0 0

város/község

közter.
jelleg 34/1

hsz.
hrsz

ép.

lph.

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Béke

5 6 2 0 , bogarasdoki@gmail.com

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Kálvin János
13. Levelezési címe:

3 0

em.

aj.

város/község

közter.
jelleg 13

hsz.
hrsz

14. Számlavezető pénzintézet:

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

15. Pénzintézeti számlaszáma:

5 3 2 0 0 1 2 5

ép.

1 1 0 8 2 0 3 9

lph.

em.

aj.

0 0 0 0 0 0 0 0

II. Információs adatok:
16. Fő tevékenységi terület,
és tevékenység leírása:

16

3 - 6 éves

17. Szervezet taglétszáma:
(csak a gyomaendrődi állandó
lakcímmel rendelkezők)
18. Korábbi önkormányzati támogatások:

19. Statisztikai számjel:

7 - 14 éves

15 - 18 éves

19 - 25 éves

26 év felett

Összesen

6

6

2012

2013

2014

2015

2016

400000

200000

200000

450000

700000

1 8 3 7 9 8 6 4

9 4 9 9

5 6 9

0 4

20. Internetes honlap elérhetősége:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.18 15.12.35

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_02

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

III. Projekt adatok:
1. Ideje:

2 0 1 7

3. Igényelt támogatás:

0 8

0 3 naptól

2 0 1 7

5 0 0 0 0 forint

0 8

0 6 napig

4. Támogatási alap:

2. Résztvevők (fő):

5

5 0 0

5. Igénylési forma:

E

6. A pályázati cél:

IV. A részletes program ismertetése, költségvetés indokolása (maximum 5000 karakter):
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PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_03

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

V. Nyilatkozatok:
Alulírott pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatási alapjai pályázati adatlapja benyújtásával
a) nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok teljeskörűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak;
c) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az Önkormányzat
hivatalos honlapján közzétegye;
d) kijelentem, hogy a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül;
e) tudomásul veszem, hogy államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése alapján
az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerülhet, egyben tudomásul veszem, hogy a

visszatartás a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti;
f) kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget teszek;
g) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom;
i) nyilatkozom, hogy az Önkormányzati támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá
az Önkormányzati támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett
Önkormányzati támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben
visszafizetem;
j) nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a megnevezett pénzforgalmi számla szolgál;
k) nyilatkozom arról, hogy az Önkormányzati támogatási cél megvalósítása során megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszem;
l) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza,
a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig megőrizze;
m) tudomásul veszem, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – az Önkormányzat által nyújtott támogatás
terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről azok kifizetése előtt – ellenszolgáltatás teljesítését

követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem;
n) kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van a szervezet;
o) nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott dokumentumokhoz
képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Önkormányzat felé benyújtom;
p) kijelentem, hogy ha a pályázati kiírás önrészt ír elő, akkor a jelen pályázat költségvetési tervének a pályázati kiírás szerinti arányú önrésze
rendelkezésemre áll, azt a projekt megvalósítására fordítom és a támogatási szerződés megkötéséig igazolom;
q) nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a pályázatban igényelt összeget csak részben kapom meg;
r) nyilatkozom, hogy az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé nincs tartozásom;
s) a szervezetem előző lezárt pénzügyi évének számviteli beszámolója elérhető az OBH honlapján;
t) kijelentem, hogy az Önkormányzati Alapok pályázataira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismertem, annak tartalmát és rendelkezéseit
elfogadom, betartom, azokat a pályázatomra nézve kötelezőnek ismerem el. Az ÁSZF elérhetősége: http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok;
u) tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.)
6. § (1) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
2. a Knyt. szerint kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1-2. pont alá tartozó személy Ptk.-ban meghatározott közeli hozzáratozója,
4. az 1-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont
alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja;
6. az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
7. akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján, az ott megjelölt honlapon közzétették.

Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn.
v) kijelentem továbbá, hogy Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben

nem áll fenn

fennáll

Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. az 1.-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét kezdeményeztem. A közzétételi kérelem (amely nyomtatvány letölthető a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) egy eredeti példányát a Pályázatkezelő részére postai úton megküldöm.

VI. A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyomaendrőd
helység

2 0 1 7

0 5

1 0

év

hó

nap
Dúzs Károly
_____________________________________
a pályázatot benyújtó képviselője
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Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

VII. Költségvetés:
Ktgv. kód

A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)

Összeg (ft)

A

Dologi kiadások költségei

0

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

0

A2

Jármű üzemeltetés költségei

0

A3

Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

0

A4

PR, marketing költségek

0

A5

Humán-erőforrás fejlesztésének költségei

0

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

0

A7

Szállítás költségei

0

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

0

A9

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

0

B

Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

B1

Bérköltség

B2

Megbízási díj

B3

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel

0

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

0

C

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

0

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

0

C2

Immateriális javak beszerzése

0

5 0 0 0 0
0
5 0 0 0 0

Koncertek, fellépők díjai

Összes kimutatott költség = (A+B+C):
Önerő:

5 0 0 0 0

Pályázati projektben igényelhető támogatás:

5 0 0 0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Időszaki lap alapítása
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a Gyomaendrődi Hírmondó kiadásának bizonytalan jogi helyzete miatt áprilisi ülésén
foglalkozott első fordulóban egy új időszaki lap alapításának tervével. Az előterjesztés itt olvasható el:
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/ules/40688/752287
Az eredeti előterjesztés megoldásként azt javasolta a döntés tervezetben, hogy a döntéshozó alapítson egy új
időszaki lapot „Gyomaendrődi Hírmondó” néven. A lap felelős kiadójaként és szerkesztőségeként a Határ Győző
Városi Könyvtárt jelölje meg. Bízza meg a polgármestert, hogy a kiadóval kösse meg azt a megállapodást, amiben
rendezik az alapító és kiadója viszonyát, a sajtótermékkel kapcsolatos feladataikat és jogaikat. Ezzel egyidejűleg a
jegyző készítse elő a könyvtár alapító okiratának módosítását, a könyvtár vezetője készítse elő a lapkiadással,
szerkesztőségi feladatok ellátásával kapcsolatos belső tevékenységet, továbbá a hirdetésszervezéssel és nyomdai
munkákkal kapcsolatos partneri és vállalkozási szerződéseket. A Kállai Ferenc Kulturális Központnak feladatul
szabta továbbá, hogy lássa el a Gyomaendrődi Hírmondó hirdetésszervezési és egyéb, lapkiadásnak nem minősülő,
logisztikai feladatait.
Az előterjesztés bizottsági véleményezése és a testületi ülés vitája során végül az a döntés született, hogy
amennyiben a jelenlegi Gyomaendrődi Hírmondó, alapító hiányában, jogerősen törlésre kerül az NMHH
nyilvántartásából, akkor a határozat közlését követő képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre egy új időszaki
lap alapításáról szóló előterjesztés és döntési javaslat. Az előterjesztés és döntési javaslatok tartalmazzák és
fogalmazzák meg az időszaki lap alapítói szándékát, a kiadói és szerkesztőségi feladatok ellátásának lehetséges
formáit, azok alternatíváit, a kiadás esetleges többletköltségeinek forrását, továbbá az egyéb szervezési
intézkedéseket.
A döntésnek megfelelően elvégeztük a kiadás lehetséges formáinak számbavételét és a várható költségek
kalkulációját. A költségeket évi 10 lapszámra, 20 színes oldalon megjelenő 6.000 példányra kalkuláltuk ki. A tördelői
munkákra a jelenlegi tördelő vállalkozástól, a sokszorosítási munkákra két helyi nyomdától, míg a terjesztésre egy
helyi vállalkozástól kértünk ajánlatot. Az újság komplex, csak a nyomtatásig történő előkészítésére (cikkek írása,
szerkesztése, fotók elkészítése, kiadvány tördelése hirdetések elkészítése és nyomdai előkészítés) egy országos,
de a megyében is referenciával rendelkező médiavállalkozástól kértünk ajánlatot[1].
A lehetséges három alternatíva a következő:
1) Az első javaslat a jelenlegi kiadási gyakorlat folytatása, azaz egy - kizárólag egy - önkormányzati intézmény útján
történő kiadás. Ebben az esetben az intézmény, alapító okirat szerinti alapfeladatként látná el a kiadással és
szerkesztéssel járó feladatokat a jelenlegi saját személyi állományával. A tördelői, nyomdai és terjesztési feladatokat
részben szolgáltatásként vásárolná. A tevékenységhez rendelt, megnövekedett felelősséggel is járó többlet feladat,
továbbá a vezetői tisztséghez kapcsolt felelős szerkesztői feladatok ellátása miatt indokolt a vezetői pótlék eltérítése.
Az eltérítés havi összege nagyságrendileg a tördelői munkálatok összegével harmonizál.
A konkrét kiadói és szerkesztőségi feladatokat a Határ Győző Városi Könyvtár kapná feladatul. Ő látná el az összes
előkészítő feladatot, beleértve az újságírást, fotózást, saját és kapott cikkek szerkesztésre előkészítését,
szerkesztést, a tördelésre és nyomdai munkákra előkészítést, valamint a terjesztésre történő átadását és a
reklámszervezést. Az intézménynél realizálódó reklám és hirdetési bevétel a kiadással járó intézményi költségek
fedezetét biztosítaná.
Ennek kalkulált éves költsége bruttó ~4,9 millió forint.
2) Második elképzelés az, hogy a helyi időszaki lapot az önkormányzati hivatal adja ki. A kiadói és felelős
szerkesztői feladatok ellátása a hivatal alkalmazásában álló köztisztviselő munkaköre lenne. A megfelelő
képzettséggel, szakmai kompetenciával és gyakorlattal rendelkező közszolgálati tisztviselő e feladatát kapcsolt
munkakörben látná el. Az időszaki lap kiadásával járó feladatok mellett ő látná el az önkormányzati portál
szerkesztői, a sajtóreferensi, a protokolláris, nyelvismeret esetén a tolmácsolási és fordítói, a nemzetközi
(testvérvárosi) és civil kapcsolatok ügyintézői és szervezői feladatait is. A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló kormányrendelet szerint a civil kapcsolati és kommunikációs feladatkörhöz az I. besorolási
osztályban felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi,
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pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés szükséges. Ehhez a besorolási
osztályhoz 5-10 éves közszolgálati jogviszony mellett is legalább ~200 ezer forint alapilletmény, illetve középfokú
nyelvvizsga esetén ~25 ezer forint nyelvvizsga pótlék és ~10 ezer forint Cafeteria jár. Ez havi bruttó ~300 ezer, éves
szinten ~3.600 ezer forint bérterhet jelentene a hivatalnak. Ehhez jönnének még a tördelési, nyomtatási és
terjesztési költségek is, amit csökkentene a reklám és hirdetési bevétel.
A hivatal általi kiadás éves költsége bruttó ~8 millió forintra kalkulálható.
3) A harmadik elképzelés szerint a kiadói és szerkesztői feladatokat egy médiavállalkozással kötött kiadói
szerződéssel látnánk el. Ez esetben az ajánlatot adó, megfelelő referenciával rendelkező vállalkozás a nyomdai és
terjesztői feladatok kivételével a cikkek írását, szerkesztését, fotók elkészítését, továbbá a kiadvány tördelési,
hirdetések elkészítési és a nyomdai előkészítési feladatokat látná el. A kiadói szerződés szerint a vállalkozó adná át
a nyomdának a sokszorosításra előkészített digitális tartalmat, azonban a nyomdai munkákra az alapító kötne
szerződést vállalva a nyomtatási költségek fizetését. Szintén az alapító gondoskodna a terjesztés módjáról annak
költségeit is felvállalva. A nyomdai sokszorosítás előtt azonban szükség lenne (ez a vállalkozó kérése is) egy kontakt
személyre, aki ellenőrzi a nyomtatásra előkészített digitális tartalmat, kapcsolat tart a kiadóval, a nyomdával és
szervezi a terjesztési munkákat. Ezen túl neki kellene ellátnia a reklámszervezési feladatokat is.
A vállalkozó közreműködésével végzett kiadás várható éves költsége bruttó 12,5 millió forintra tehető.
Időszaki lap kiadásával járó kalkulált költségek részletezése
Lakott lakások (lakcímek)
Belterület
Külterület
Nagylapos
Összesen:
Ingatlanok (kivett lakóépület, lakás - pl. üzlet, műhely, iroda, gyár stb.)
Lapkiadásnál reálisan figyelembe vehető objektum

4.835
391
53
5.279
6.782
6.000

Lapkiadási költségek
(évi 10 megjelenésre, lapszámonként átlag 20 oldalra és 6000 nyomtatott példányra vetítve bruttó forintban)
Költségnem
Tördelés*
Nyomtatás**
Terjesztés***
Munkabér****
Összesen

Határ Győző Városi
Könyvtár
(HGYVK)
476.250
3.683.000
209.550
549.000
4.917.800

Önkormányzati hivatal
(Hivatal)
476.250
3.683.000
209.550
3.600.000
7.968.800

Média vállalkozás
(Vállalkozó)
8.610.600
3.683.000
209.550
0
12.503.150

* A HGYVK és a Hivatal esetében csak a tördelői munkák 37.500.- Ft/lapszám + ÁFA. A Vállalkozónál tartalmazza a
cikkek írását, szerkesztését, fotók elkészítését, kiadvány tördelését, hirdetések elkészítését és a nyomdai
előkészítést 678.000.-/lapszám +ÁFA ajánlattal.
** A nyomtatás 290.000.- Ft/lapszám + ÁFA
*** Terjesztési vállalkozó általi kihordás 3.- Ft/db + ÁFA (csak 5500 példányra)
**** A HGYVK esetében a vezetői pótlék kiegészítése a járulékokkal, a Hivatal esetében pedig az új közszolgálati
tisztviselő bére a járulékaival.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján javaslom, hogy a leg költséghatékonyabb változat alapján, a Határ Győző Városi Könyvtár kiadói
közreműködésével, döntsön az új időszaki lap alapításáról és kiadásáról.
[1] A vállalkozói ajánlat 2017. május 17-én érkezett meg, ezért az előterjesztést nem tudtuk beterjeszteni előzetes
bizottsági véleményezésre.

1. döntési javaslat
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"Időszaki lap alapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg megjelenő időszaki lap arculatával
megegyező, új sajtóterméknek minősülő időszaki lapot alapít. Az időszaki lap
a) célja: Gyomaendrőd lakóinak tisztességes, a helyi politikai életet kiegyensúlyozottan bemutató, a közösséget
érintő önkormányzati tervek, döntések indokairól, szükségességéről, hátteréről, várható hatásairól tartalmilag
változatos és közérthető, igényes esztétikai-nyelvi megfogalmazásban történő tájékoztatása. A lap olvasói kapjanak
hírt a helyi közélet, gazdaság, a művelődés, az oktatás, sport eseményeiről, tájékozódhassanak az itt élő
felekezetek, illetve itt működő gazdálkodó és társadalmi szervezetek helyzetéről, eredményeiről, a kulturális,
szabadidős tervezett programokról, eseményekről, informálódjanak a közérdekű közleményekből.
b) címe: Gyomaendrődi Hírmondó
c) kiadó: Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
d) kiadásért és szerkesztésért felelős személy: Dinyáné Bánfi Ibolya
e) formátum: színes, A/4
f) terjedelem: 20 oldal
g) példányszám: 6000
h) megjelenés gyakorisága: évente 10 alkalommal
i) első megjelenés (próba szám): 2017. augusztus
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"Időszaki lap alapítása - kiadói szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Gyomaendrődi
Hírmondó városi időszaki lap kiadójával kösse meg azt a megállapodást, amiben rendezik az alapító és kiadója
viszonyát, a sajtótermékkel kapcsolatos feladatait és jogait rendező megállapodást a következő tartalommal:
„MEGÁLLAPODÁS
a Gyomaendrődi Hírmondó városi időszaki lap kiadásáról
Amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli:
Toldi Balázs polgármester) mint a Gyomaendrődi Hírmondó című városi időszaki lap alapítója (a továbbiakban:
Alapító),
másrészről a Határ Győző Városi Könyvtár (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., Törzskönyvi azonosító szám (PIR):
634409, adószáma: 16654237-1-04, képviseli: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető) mint a Gyomaendrődi
Hírmondó című városi időszaki lap kiadója (a továbbiakban: Kiadó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételek szerint:
1. Előzmény:
A felek megállapítják, hogy az Alapító a …/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozatával alapította meg a Gyomaendrődi
Hírmondó című városi időszaki lapot (a továbbiakban: Hírmondó), melynek kiadói jogát a Kiadóra ruházta. A
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. §
(1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a felek a megállapodásban rendezik a Hírmondó kiadásával
kapcsolatos kérdéseket.
2. A Kiadó vállalja, hogy a Mttv. előírásait figyelembe véve ellátja a Hírmondó kiadói feladatait. Ennek keretében:
2.1. Gondoskodik a Hírmondó évi 10 alkalommal, alkalmanként átlagban 20 oldalon, 6.000 példányban történő
megjelentetéséről, valamint terjesztéséről.
2.2. Ellátja a Hírmondó szerkesztőségi feladatait.
2.3. Polgári jogi jogviszony keretében gondoskodik a Hírmondó tervezőszerkesztői, nyomtatási és terjesztői
feladatainak ellátásról.
2.4. A Hírmondó szerkesztése során kiemelt figyelmet fordít a gyomaendrődi lakosság közérdekű tájékoztatására.
Ennek megfelelően a Hírmondó tájékoztatja a lakosságot az Alapító, annak intézményei és szervei, a Gyomaendrődi
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Közös Önkormányzati Hivatal és a Gyomaendrődi Járási Hivatal (a továbbiakban: Hivatalok), a gyomaendrődi
társadalmi szervezetek, sportszervezetek és egyházak legfontosabb híreiről, eseményeiről.
2.5. Megjelenteti a Hírmondóban az Alapító, és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok, valamint a Hivatalok
közleményeit, pályázati felhívásait, kihirdetésre kerülő jogszabályait, programfelhívásait.
2.6. A terjesztés során a Kiadó gondoskodik arról, hogy lapszámonként legalább 6.000 példányt ingyenesen
eljuttasson a gyomaendrődi lakossághoz a megjelenést követő három munkanapon belül postaládához történő
kézbesítéssel.
2.7. A Hírmondó minden lapszámában az aktuális lapszám legfeljebb 25 %-áig – a Mttv-ben és egyéb vonatkozó
jogszabályokban foglalt feltételekkel - kereskedelmi jellegű hirdetést helyezhet el a hirdetőkkel megkötésre kerülő
szerződés alapján. A hirdetési bevétel a Kiadót illeti meg.
2.8. A Kiadó köteles kiadói tevékenysége során betartani a szerzői jogról szóló jogszabályi rendelkezéseket.
2.9. A Kiadó, az Alapító felhívására köteles a kiadói tevékenységével kapcsolatban teljes körű tájékoztatást adni.
2.10. A Kiadó köteles a hatályos jogszabályokban, különösen a Mttv-ben foglalt bejelentési, nyilvántartásba vételi,
illetőleg regisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.
2.11. A Kiadó a Hírmondó nyomtatott oldalának fejlécében használhatja a város címerét és logóját a városi jelképek
használatára vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a későbbiekben kiadásra kerülő arculati kézikönyv figyelembe
vételével.
3. Az Alapító évente a költségvetési rendeletében meghatározott összeget biztosítja a Kiadó részére a kiadói
feladatok ellátására.
4. A felek a jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.
5. A megállapodást a felek bármelyike a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 3 hónapos határidővel
felmondhatja.
6. A Kiadó súlyos szerződésszegése esetén az Alapítót megilleti az azonnali hatályú felmondás joga.
7. A felek a megállapodásból estelegesen felmerülő vitás kérdéseiket megpróbálják megegyezés útján rendezni.
Arra az esetre, ha a tárgyalás nem vezet eredményre, a felek - hatáskörtől függően - kikötik a Szarvasi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét a jogvita eldöntésére.
8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Mttv. rendelkezései megfelelően irányadóak. A megállapodás három egymással szó szerint megegyező
példányban készült, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2017. (IV. 25.) Gye. Kt.
határozatával jóváhagyta, és azt a felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
aláírják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Határ Győző Városi Könyvtár
Dinyáné Bánfi Ibolya
intézményvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 07. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"Időszaki lap alapítása - szervezési intézkedések"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő ülésre készítse elő a könyvtár alapító okiratának módosítását, a vezetői
pótlék kiegészítését, illetve a költségvetési rendelet második módosításakor a lapkiadás kiadási és bevételi
előirányzata kerüljön zárolásra a Kállai Ferenc Kulturális Központnál, a zárolás utáni maradvány és a vezetői pótlék
kiegészítés időarányos éves összege épüljön be a Határ Győző Városi Könyvtár költségvetésébe. A vezetői pótlék
kiegészítés éves időarányos összege járulékkal növelten 229 E Ft, melynek forrása az önkormányzat 2016. évi
szabad maradványa.
b) feladatul adja a könyvtár vezetőjének, hogy a készítse elő a lapkiadással, szerkesztőségi feladatok ellátásával
kapcsolatos belső tevékenységet, továbbá a hirdetésszervezéssel és nyomdai munkákkal kapcsolatos partneri és
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vállalkozási szerződéseket.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Javaslat a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kötött megbízási
szerződés módosítására
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2016. (III.31.) Gye. Kt. határozata alapján Dinya
Józsefet bízta meg a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával. A Képviselő-testület az ügyvezető
megbízási díját havi bruttó 250.000,- Ft összegben határozta meg. Javasoljuk Dinya József ügyvezető megbízási
díját havi bruttó 300.000,- Ft összegben meghatározni az alábbi okok miatt:
A megbízási díj emelését indokolja, hogy 2017-ben a minimálbér emelkedése a Kft. valamennyi dolgozóját
érintette, de az ügyvezető megbízási díja nem változott.
A Képviselő-testület 9/2017. (I. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta a Zöldpark Nonprofit Kft.-vel kötött
közparkok és egyéb közterületek fenntartásáról, zöldterület kezeléséről, a köztemetők fenntartásáról és
üzemeltetési feladatai ellátásáról, sportlétesítmények üzemeltetési valamint az önkormányzati hivatal
takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést. A
szerződésben rögzített közfeladatok ellátása többletfeladatot eredményez az ügyvezető számára, így
indokolttá válik a feladatellátással arányban lévő megbízási díj meghatározása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy Dinya József ügyvezető megbízási díját havi bruttó 250.000,- Ft-ról
300.000,- Ft összegre emelje meg. Kérem az előterjesztett döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a megbízási
szerződés módosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a megbízási
szerződés módosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a megbízási
szerződés módosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.

Döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kötött megbízási szerződés módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapítói
jogait gyakorló testület Dinya József ügyvezetővel kötött megbízási szerződést 2017. június 1. napjától a következők
szerint módosítja:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
amely létrejött egyrészről a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2., Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító, mint munkáltatói jogot gyakorló
képviseletében Toldi Balázs polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről Dinya József (született: Dinya József, születési hely, idő: xxx anyja neve: xxx, lakcím: 5500
Gyomaendrőd, xxx), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:
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Felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2016. (III.31.) Gye. Kt.
határozatával a Megbízottat - 2016. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig tartó határozott időre - megválasztotta
a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének. Felek az ügyvezetői feladatok
ellátására megbízási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Megbízási szerződés), mely szerződést az
alábbiak szerint módosítják:
1. A Megbízási szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4./
Felek megállapodnak, hogy a Megbízó a megbízási feladatok ellátásáért bruttó 300.000,- Ft/hó (azaz
háromszázezer Forint) összegű megbízási díjat köteles fizetni a Megbízott részére havonta utólag, a tárgyhót követő
hónap 10. napjáig. A Megbízott kijelenti, hogy a 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban.”
2. Felek a Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan formában hatályban
tartják.
3. Jelen szerződésre egyebekben a Ptk -nak a megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályai irányadóak.
Felek a jelen megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Gyomaendrőd, 2017. május ….
Megbízó
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
képviseli: Toldi Balázs polgármester

Megbízott
Dinya József ügyvezető

Záradék:
Jelen megállapodás aláírását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2017. (V. 25.) Gye.
Kt. határozatával hagyta jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a GYÜSZTE munkájáról
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozatával elfogadta a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség - Turisztikai Egyesülettel (Továbbiakban GYÜSZ-TE) megkötendő
együttműködési megállapodást.
A hatályban lévő megállapodás II. fejezet 6. pontja értelmében a GYÜSZ-TE évente 2 alkalommal beszámolót
készít (idényfelkészülés, idényelemzés) melyet a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
bizottság elé terjeszt. A beszámoló jelen előterjesztés elválaszthatatlan része.
A beszámoló keretében megismerhetjük a GYÜSZ-TE 2016 októbere óta végzett tevékenységét, valamint az
Egyesület által szervezett rendezvények rövid történéseit. Külön kiemelném az osztálykirándulás ajánló
tanulmányutat, melynek keretében a településen elérhető turisztikai kínálatot népszerűsítették. Az egyesület egész
évben facebook kampányt folytatott a www.gyomaendre.hu oldalon. Fenntartották a tourinform irodát, turisztikai
kiállításokon, Vásárokon népszerűsítették Gyomaendrődöt, emellett a horgászatot és a horgászturizmust. Az
egyesület pályázatot nyújtott be a GINOP 1.3.4 TDM szervezetek fejlesztése pályázatra, azonban a felhívás
visszavonásra került.
Elkészítették a 2016 évi idegenforgalmi statisztikát, melyből kiderül, hogy a szálláshelyek kevesebb vendéget
fogadtak. Az éves statisztika alapján 2016-ban az előző évhez képest több mint 4000-rel csökkent a vendégéjszakák
száma. Érdekes, hogy míg az idegenforgalmi adó köteles vendégéjszakák száma több mint 4500-al csökkent, addig
a mentes mintegy 400-al nőtt.
A beszámoló végén az egyesület felvázolta a jelenleg is folyamatban lévő feladatait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a hogy tárgyalja meg a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség - Turisztikai
Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
a beszámoló elfogadását javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Beszámoló a GYÜSZTE munkájáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség - Turisztikai
Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Beszámoló

a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület és a Tourinform Gyomaendrőd munkájáról

2017. április

Készítette: Oláh Réka TDM menedzser

………………………………………………..
Dr. Glózik Klára
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Beszámoló 2017. tavasz
2017. évi célok
Egyesületünk a következő célokat tűzte ki 2017. évre:
o Vendégéjszakák és vendégérkezések számának növelése, ez által IFA bevételek növelése.
o Turistaköltések növelése
o Garantált programok számának növelése, meglévők minőségének emelése (törekvés az élményközpontúságra, interaktivitásra)
o Gyomaendrőd, mint turisztikai márka kiépítésének folytatása, erősítése
o Marketing tevékenység összehangolása a város intézményei és az egyesület között a költséghatékonyág jegyében
o Gyomaendrőd marketing kommunikációjának egységesítése, egységes arculat használása. Ezáltal a
városmárkázás folyatatása.
o Helyi együttműködések erősítése, legfőképpen a helyi önkormányzattal és intézményeivel
o Ösztönzés a helyi TDM erősítésére
o Térségi TDM szervezet létrehozásának ösztönzése
o Kapcsolati tőke bővítése
o Hozzájárulás egy pozitív városimázs kialakításához, erősítéshez, ezzel támogatva a vállalkozó kedv
növekedését, illetve befektetők vonzását
o Városi turisztikai koncepció elkészítésének szorgalmazása

GINOP 1.3.4 TDM szerveztek pályázat visszavonás- térségi TDM-ek létrehozásának ösztönzése
A korábban egyesületünk által is beadott pályázat visszavonásra került a Magyar Turisztikai Ügynökség javaslatára. 2016 decemberében megjelent a 1859/2016 (XII.27.) Kormányhatározat a korábbi, ezt szabályozó
1006/2016 (I.18.) Korm. határozat módosításáról, melynek értelmében: Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.)
Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 15. sora", mely tartalmazta a GINOP - 1.3.4. - 15 pályázatot.
A fenti döntést az MTÜ térségi TDM szervezetek létrehozásának ösztönzésével indokolta.
Ennek hatására egyesületünk több települést is megkeresett a Körös-Völgyi Térségi TDM szervezet létrehozásának gondolatával. A témában az egyeztetések folyamatosan zajlanak.
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Körös-völgyi Térségi TDM szervezet elképzelése

Emberi Erőforrások
Jelenleg irodánkban 2 főt foglalkoztunk, az alábbi pozíciókban:
- TDM menedzser – Oláh Réka
- Tourinform Irodavezető – Sztezsán Adrienn
A nyári időszakban Tourinform iroda meghosszabbított, szezonális nyitva tartásának zavartalansága érdekében
tervezünk még 1 főt, közfoglalkoztatás keretében alkalmazni, valamint szakmai gyakorlatukat töltő hallgatókat is
várunk.

2016. évi turisztikai szezon statisztikái (végleges adatok)
A város adóosztályának végleges adatai mutatja be az alábbi táblázat:
Vendégéjszakák és IFA bevételek alakulása Gyomaendrődön 2015-16
2015. év
Hónap

2016. év

Vendégéjszaka (éj)
mentes

köteles

IFA (ft)

összesen

bevallott

Vendégéjszaka (éj)
mentes

köteles

IFA (ft)

összesen

bevallott

Január

116

292

408

102 200

173

332

505

116 200

Február

307

391

698

136 850

140

486

626

170 100

Március

307

677

984

236 950

459

529

988

185 150

Április

253

702

955

245 700

282

548

830

191 800

Május

851

1502

2353

525 700

1508

1019

2527

356 650

Június

1625

1974

3599

690 900

2590

1656

4246

579 600

Július

4261

5576

9837

1 951 600

4471

3885

8356

1 359 750

Augusztus

3496

6109

9605

2 138 150

2348

5212

7560

1 824 200

Szeptember

687

1152

1839

403 200

423

628

1051

219 800
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Október

235

739

974

258 650

234

524

758

183 400

November

196

529

725

185 150

193

496

689

173 600

December

224

623

847

218 050

166

332

498

116 200

Összesen

12558

20266

32824

7 093 100 12 987 15 647
28 634
5 476 450
Forrás: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóosztálya

2016. évben mind a vendégéjszakák, mind a vendégszám illetve IFA bevételek tekintetében visszaeséseket
figyelhetünk meg. Az utóbbiak csökkenése az adófizetési kedv csökkenésével magyarázható, mint ahogy arról
októberi beszámolónkban is írtunk az Adóosztály és KSH vendégéjszaka számai között 2015-ben +4,5% százalék különbség volt az utóbbi javára. Az ellenőrzések szigorítását mindenképpen szükségesnek találjuk, mert ez
bevételkiesés mellett ez pályázati források lehívásánál is hátrányt jelent.
A bevételek kiesésének másik oka, az IFA mentes éjszakák számának növekedése, mely az ifjúsági turizmus
jelentős növekedését mutatja.

Szakmai tevékenység
Szakmai tevékenységünk lefedi a TDM szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a Tourinform
iroda működtetését és az azzal járó feladatokat. Mivel mindkét feladatkört együttesen végzik munkatársaink ezeket egyben mutatjuk be a következőkben
Elöljáróban még működési helyeinkről és nyitva tartásunkról a könnyebb érthetőség kedvéért:
Körös Látogatóközpont (Jókai u. 6.) Infopont: egész évben
Nyitva: hétköznap 8:00 és 16:00 között.
Tourinform iroda (Liget Fürdő pénztárral szemben): május 1 és szeptember 30. között
Nyitva: H-P 9:00 -17:00 és Szo: 10:00 -16:00, valamint Vas (jún 15 – aug 31) 10:00 -16:00

Folyamatos feladataink
Feladat
www.gyomaendre.hu működtetése

www.gyomaendre.hu facebook
oldalának működtetése
Események, rendezvények gyűjtése
Információ- illetve segítségnyújtás
a városba érkező turistáknak,
turisztika kereslet és kínálat közvetítése
Nemzeti Turisztika Adatbázis töltése /Tourinform feladat/
Garantált programajánló elkészítése

Leírás
Gyomaendrőd, mint turisztikai
desztináció bemutatása, turisztikai
szolgáltatók bemutatása, rendezvények, aktualitások feltöltése
Rendezvények hirdetése, turisztikai szolgáltatók bemutatása, nyereményjátékok, programajánló
Folyamatosan publikáljuk online,
illetve offline felületeken
Beérkező telefonos, e-mailes illetve személyes kérdések megválaszolása, tájékoztatás

Típus/Időzítés
folyamatos online marketing feladat

Gyomaendrődön és gyűjtőterületén található minden turisztikai
objektum/esemény adatbázisba
történő feltöltése, ellenőrzése
Programok összegyűjtése, kiadvánnyá (plakát, szórólap) rendezése, feltöltése a honlapra, nyomtatása, terjesztése

folyamatos (versenysemleges)
online marketing
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folyamatos online marketing
folyamatos online és offline marketing
folyamatos direkt marketing

minden szezon elején offline /
online marketing

Statisztikai adatok gyűjtése

Kiadványterjesztés
MTÜ által meghatározott feladatok
végrehajtása
Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel (az együttműködés jegyében)

folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés az iroda
működési területét érintő turisztikai
adatokkal
Gyomaendrődi kiadványok terjesztése országosan
Tourinform feladat

folyamatos monitoring feladat

folyamatos kapcsolattartás a térségi, megyei, régiós, országos
szakmai szervezetekkel (többek
között Magyar Turisztika Ügynökség, Tourinform irodák, Tourinform
Békés megye, Magyar TDM Szövetség)

folyamatos

folyamatos offline marketing
folyamatos

Megvalósult akciók, feladatok
VIII. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny
2016. november 26-án immár nyolcadik alkalommal szervezte meg egyesületünk a rendezvényét, a Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Versenyt. A rendezvény helyszíne a Varga Lajos Sportcsarnok volt.
A megnyitón beszédet mondott Toldi Balázs polgármester, Dr. Glózik Klára egyesületünk elnöke és végül, de
nem utolsó során Tímár Albin a verseny zsűrijének elnöke.
A csapatok idén is két kategóriában mérhették meg tudásukat, magyaros-paprikás sült kolbászt és egyéb disznótoros étel készítettek. A zsűrizést a Békés Megyei Culinary Team végezte, Tímár Albin elnökletével. Összesen 15
jó hangulatú csapat indult, finomabbnál, finomabb ételekkel.
Természetesen idén nem maradhatott el a Böllérpálinka Verseny és a Hájas és tepertős sütemények versenye
sem. Előbbiben a zsűri elnöke Tímár János vendéglátós volt és összesen több mint 50 féle pálinkát zsűriztettek,
A rendezvényt igazán színes programkínálat jellemezte. A népi szokások jegyében látványos, hagyományőrző
disznóvágás bemutatóra került sor a Sportcsarnok előtti szakaszon. Bent délelőtt a jó munkához szólt a zene,
illetve a kisebbeket kézműves foglalkozás, ugrálóvár és trambulin várta.
Az eseményről több médium is beszámolt:
-

Körös Tv
Rádió Sun
Gyomaendrődi Hírmondó
Hír6
Pont tévé és rádió
Mjo.hu
www.gyomaendrod.com

Karácsonyi Vásár
Az immár második alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényt egyesületünk több területen is támogatta. A
plakát nyomtatási költségeit átvállaltuk, illetve első napra ingyen színpadot biztosítottunk.
Plakát nyomtatás
Színpad bérbeadás értéke

30 000Ft
40 000Ft
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Utazási Kiállítások, Vásárok
A turisztikai szezont megelőző utazás kiállítások fontos részét képezték a szezon előkészítésének. Fontosnak
tartjuk, hogy a potenciális turisták már az utazásuk előkészítésekor találkozzanak településünkkel, illetve a DélAlföldi régióval, megismerjék annak turisztikai kínálatát.
Az országban, több helyszínen került megrendezésre ilyen profilú rendezvény. A Kelet- Magyarországi és Budapesti kiállítások szinte mindegyikén megjelentünk valamilyen formában.






Budapesti Utazás Kiállítás 2017. március 2-5
A Liget Fürdő megjelenését segítettük prospektusokkal és személyesen megjelenéssel.
Miskolci Utazás Kiállítás 2017. március 17-18
A Békés megyei Falusi Turizmus Egyesület standján jelentünk meg kiadványokkal.
Debreceni Utazás Kiállítás 2017. március 24-26
A Békés megyei Falusi Turizmus Egyesület standján jelentünk meg kiadványokkal, illetve a nyitónapon
személyesen is ajánlottuk a települést.
Szolnoki Utazás Kiállítás 2017. április 7-8
Önálló pulttal jelentünk meg, Tourinform irodák standján.

Felmerülő költségek:
Megjelenés – Miskolc kiadványterjesztés díja
Megjelenés – Pult Szolnok
Utazási és szállás ktg (összesen)

10 000 Ft
38 000 Ft
30 000 Ft

Osztálykirándulás ajánló, tanulmányút pedagógusoknak
2016. novemberében munkacsoportot alakítva, elkezdtünk, Gyomaendrőd, mint osztálykirándulás célpont népszerűsítését.
A munkacsoport tagjai:
Nagyné Perjési Anikó –Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnöke
Gera Krisztián – Liget Fürdő és Kemping ügyvezető igazgatója, TDM szervezet alelnöke
Weigertné Gubucz Edit Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetője
Dr. Szonda István – Szent Antal Népház intézményvezetője
Pájer Sándor – TDM szervezet elnökségi tag
Oláh Réka – TDM menedzser
Sztezsán Adrienn - irodavezető
Első lépésként saját weboldalunkon kialakítottunk egy kifejezetten pedagógusoknak, osztálykirándulóknak szóló
részt, ahol programcsomagokat ajánlunk számunkra. Későbbi megjelenések során erre a weboldalra hivatkozunk. (www.gyomaendre.hu/osztalykirandulas ).
A „Vidékjáró: Kirándul az Osztály” című pedagógusoknak szóló magazinban megjelent egy oldalas, várost népszerűsítő hirdetésünk, illetve online is megjelentünk a frissen indítottwww.kirandulazosztaly.hu weboldalon.
2017. március 22-én, a Víz Világnapja alkalmából tanulmányutat szerveztünk pedagógusok és intézményvezetők
számára, ahol bemutattuk Gyomaendrőd, mint osztálykirándulás helyszín lehetőségeit.
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Összesen 14 fő érkezett, Budapestről, Törökszentmiklósról, Dobozról és a környékbeli településekről is. A tanulmányút nyitásaként Nagyné Perjési Anikó, a város Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság elnöke köszöntötte a vendégeket.
A nap folyamán többek között ellátogathattak az Endrődi Tájházba ahol megismerhették a XIX. század végi
endrődi paraszti élet körülményeit és a gyerekeknek szóló foglalkozások is bemutatásra kerültek. A Szent Antal
Kenyérsütő Házban megkóstolhatták a hamisíthatatlan kemencében sült tésztákat. A Bárka Látogatóközpontban
megismerhették a halászat és a folyószabályozás történetét bemutató múzeumpedagógiai foglalkozásokat ezt
követően végigsétálva a Pájer Kempingen a gyerekek számára szórakoztató játékokat szemlélhették meg az ide
érkezők.
Ebéd előtt városunk polgármestere Toldi Balázs köszöntötte a résztvevőket, majd a Körös Látogatóközpont következett. Az esőcsepptől a Körösig” című kiállítás interaktív táblákkal mutatja be egy esőcsepp útját a földön. Az
Aranka Babamúzeumban pedig a közel 500 db játékbabából álló gyűjteményt tekinthették meg.
Utolsó helyszínként az interaktív, helyi élővilágot bemutató tanösvény az Erzsébet Ligeti Kilátó és Lombkorona
sétány szolgált.
Felmerülő költségek:
Vidékjáró kirándul az osztály hirdetés
Studytour költségei

114 000 Ft
58 000 Ft

Garantált programajánló
Minden évben elkészítjük standard programajánló kiadványunkat, melyet most a 2017. évi városi rendezvényekkel is kiegészítettünk. Ez a kiadvány a leginkább a városba érkező turistáknak szól, akik így könnyen megtalálhatják a számukra vonzó programlehetőségeket. A kiadvány elérhető irodánkban.
Felmerülő költségek:
Grafikai tervezés
Nyomda

25 000 Ft
85 000 Ft

Szakmai Rendezvények
Ebben a félévben is igyekeztünk minél több szakmai rendezvényre eljutni, hogy a legfrissebb szakmát érintő
hírekről, történésekről első kézből értesüljük, illetve a tudományos kutatások eredményeit is megismerhessük. Az
alábbi rendezvényeken vettünk részt:
Országos Tourinform Találkozó 2016 november – Budapest
A falusi turizmus aktuális kérdései és fejlesztési lehetőségei" konferencia – Szarvas 2016. november
Felelős turizmus – Nemzetközi Tudományos Konferencia – Békéscsaba 2016. november
Országos TDM Konferencia 2016 december – Mórahalom
A felelős turizmus konferencia szekcióülésén, egyesületünk elnöke, Dr. Glózik Klára is tartott a Gyomaendrődi
TDM szervezetről egy előadást.
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Folyamatban lévő akciók, feladatok
Horgászturizmus népszerűsítése projekt- szakértő bevonásával online felület és kiadvány készítése
A horgászturizmus Gyomaendrőd város idegenforgalmi palettájának mindig is igen fontos része volt. Szakértő
bevonásával szeretnék egy olyan kiadványt elkészíteni, amely hiánypótló lehet a településen. A mai kor igényeihez igazodva weboldalukon is kialakítunk egy horgászat menüpontot, ahol minden fontos információ megtalálható lesz a horgászatot kedvelők számára.
Az erre vonatkozó megbízási szerződést megkötöttük az alábbi tartalommal:
1, Leporelló (LA4 6 oldalas) méretű kiadvány szakmai tartalmának összeállítása, az alábbiak szerint:
„A” oldal tartalmi összeállítása:
o rövid ajánlószöveg, ami felvázolja Gyomaendrőd és szűk környezetének horgászati lehetőségekben egyedülálló viszonyait
o helyi TDM szervezet rövid bemutatása (horgászatturisztikai tevékenységének hangsúlyozásával), elérhetőségei
o az érintett vízterületek horgászati hasznosítóinak rövid bemutatása, elérhetőségeik, követhetőségeik
o ténylegesen hasznos offline és online információs lehetőségek
B” oldal tartalmi összeállítása:
o részletes horgászturisztikai jellegű térkép a szükséges grafikai és adatmegjelenítéssel, a TDM
szervezet irodájának feltűntetésével.
2, Weboldal horgászati menüpontjának kialakítása a megrendelő által üzemeltetett www.gyomaenre.hu
weboldalon, az alábbiak szerint:
-

a menüpont átstrukturálása (új almenük)
almenük szöveggel és fotókkal való teljes feltöltése
horgászati hasznosítók bemutatása, aktuális helyi horgászrendjük megjelenítése
áttekintő online grafikus térkép
beágyazható google térkép segédlet (egy össznézeti és az egyes vízterületekhez külön-külön rendelhetőek is)

A megállapodás alapján a feladat elvégzésének határideje: 2017. június 2.
Felmerülő költségek:
Szakmai tanácsadás, kiadványtervezés, weboldal 300 000Ft
tartalmi elemeinek feltöltése
Nyomda
48 000Ft

Körös Pecsétgyűjtő – kiadvány
A pecsétgyűjtő kiadvánnyal célunk, hogy a városba érkező turisták a lehető legtöbb attrakciót látogassák meg,
ismerjék meg illetve ha nem tudják bejárni az összeset később is megtehetik azt, mert a kiadvány nem veszti
hatályát. Ezzel az ösztönzővel igyekszünk elérni, hogy az attrakcióink, éttermeink látogatottságát növeljük.A
rendszer működésének lényege, hogy a vendég megvásárolja a gyűjtőt, majd egy meghatározott mininum darabszámú pecsét kigyűjtése után értékes ajándékok közül választhat.
További információk a kiadványról:
o

Méret A/4 (kétoldalas) színes műnyomó
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o Megjelenés tartalma: 1 db kép, név, nyitva tartatás, elérhetőség (+weboldal) + pecsét helye
o méret: (egy pecsételő) 105 mm * 49,5 mm (a minta alapján)
o Árusítás: Tourinform illetve a jelentkező szolgáltatók.
o Pecsét: fogyasztásért, belépőért
o Legalább a helyek 70-80%-át meg kell látogatni az ajándékért.
 Ajándékok:
o Gyoma Endre póló választható méretben (választható ajándék)
o helyi termékekből összeállított ajándékcsomag (választható ajándék)
o Ajándékutalvány a Liget Fürdőbe, mely 4 fő részére biztosít fürdőzési lehetőséget (választható ajándék)
o Emléklap (fix ajándék, mindenki kap)
o Képeslap, hűtő mágnes, toll, kulcstartó (fix ajándék, mindenki kap)
Hirdetés:
weboldalak: www.gyomaendre.hu www.ligetfurdo.hu www.gyomaendrod.hu + csatlakozó szolgáltatók
weboldala
Közösségi média: Facebook
Személyesen ajánlva az elfogadóhelyeken, illetve a Liget Fürdő hangos bemondójában

Adwords kampány
Még az első félév során szeretnénk egy nagyobb szabású Adwords kampányt véghezvinni, melynek célja Gyomaendrőd, mint turisztikai desztináció népszerűsítése a www.gyomaendre.hu desztinációs honlapon keresztül.
Tervezett költségkeret: 500 e Ft

Fotóadatbázis bővítése – Imázs kiadvány
A fotóadatbázisunk bővítése régi terv volt, mely most május 15-el megvalósulni látszik, 100 db képpel bővítjük
állományunkat, melyet online és offline megjelenéseinkhez is felhasználunk a jövőben. A fotók megléte feltétele
az új imázs kiadványunk megjelenéshez, melynek tervezett dátuma az első félév vége.
Felmerülő költségek:
100 db fotó
Imázs kiadvány - grafikai tervezés
Imázs kiadvány - Nyomda

65 000 Ft
40 000 Ft
260 000 Ft

Tourinform Iroda a Liget Fürdőnél
Irodánk 2017 május 2 és szeptember 30 között 2 telephellyel fog üzemelni, a Liget Fürdőnél található Tourinform
irodával kiegészülünk.
A Tourinform iroda tervezett nyitva tartása:
o
o

Hétfő – péntek: 09:00 – 17:00
Szombat –vasárnap: 10:00 – 16:00

Monitoring
Nyári főszezon alatt idén is elkészítjük szokásos vendégelégedettségi kérdőívünket. Ismét diákok segítségét
fogjuk kérni a kitöltetéshez , valamint idén online is elérhető lesz a kérdőív.
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Összegzés
Összességében elmondhatjuk, hogy igyekszünk megalapozni egy jó szezont. Korábban megszerzett tapasztalatainkat kamatoztatjuk. Az általunk végezett marketingtevékenységből nem csak az egyesület tagjai profitáltak,
hanem a város összes turisztikai szolgáltatója, illetve hozzájárulunk a városmarketinghez építve ezzel Gyomaendrőd imázsát. Munkánkat a jövőben is hasonló odaadással és szakmaisággal fogjuk végezni.
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz
kapcsolódó tevékenységről
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 554/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával
Gyomaendrőd, Endrőd- Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német zugi
holtágakat, valamint a Vajda tavat haszonbérbe adta a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (a
továbbiakban: KHESZ).
A KHESZ beszámolója az előterjesztés mellékletében olvasható.
A beszámoló részletesen tartalmazza a KHESZ által elvégzett tevékenységeket.
Beszámolnak a halgazdálkodási terv elkészítéséről, a horgászturisztika és a jegyértékelés tapasztalatairól is, illetve
a kifogott és betelepített halak mennyiségéről is.
Bemutatásra kerülnek a különböző kialakított területi jegy típusok, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő
vízterületekre megváltott engedélyek bevételei is.
A Holtágakba betelepített halak értéke 2016 évben 18.435.688 Ft volt, mellyel biztosították, sőt túlteljesítették a
Haszonbérleti szerződésben foglalt telepítendő mennyiségeket.
Bemutatják a 2016 évben elvégzett halőrzési tevékenységüket, az elvégzett vízpótlási feladatok alakulását, illetve a
vízminőség-vizsgálat eredményeket is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a tisztelt Képviselőtestületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a tisztelt Képviselőtestületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
a beszámoló elfogadását javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz kapcsolódó tevékenységről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének
2016. évi holtág kezelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

5600 Békéscsaba, Bajza utca 1 1.
Tel,:66l328-945 ;30l47 83783 ; fax: 66/323-512
Mail: inío@khesz.hu. khesz@mail,globonet.hu ; web: khesz.hu
Iktatási szám:269 / 2017

Tárry: Beszrámoló gyomaendrődi önkormányzatitulajdonú

holtágak üzemeltetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Fejlesáési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Selyem űt l24.
fej lesáes@gyomaendrod.

Tiszelt Önkormrányzat

hu

!

Hivatkozva Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő felsorolt nyilvántartott
halgazdálkodási víáerületekre szóló haszonbérleti szerződésünkre,

a

szerződés

rV. szakasz 5. pontja

szerint, a Fejlesztési Osztály által adott minta alapjrán a mellékelt vázlatos beszrámolóval adunk számot
a vízterületek üzemeltetéséről 2016. december 31-ig.

Békéscsaba, Z0I7. május 5.

Mell ékl et : B es z óm

oI ó holt ó

gak

ffi
üz emelt et és ér ől

NerrÉs Attila

BESZÁMOLÓ
a Csó kós-zugi, Hantos kertí, Fűzftís-zugi, Rév-zugi,
Torzsás-zugi, Német-zugi holttíg és a Yajda tó üzemeltetéséről

1. Has zonb érlő ío nto s ab b

adatai

Haszonbérlő neve:
Székhelye:
Adószáma:

Képviselő neve:

körösvidéki Horgász Egyesületek szövetsége
5600 Békéscsaba, Baizaúca 11
19059 l
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1-1-04

Dr. Hunya Miklós elnök, Dr. Kutyej Lajos
alelnök, Nemes Attila üs}ryezető igazgatő

Levelezési cím:

5600 Békéscsaba, Baizaúca 7l

Telefonszám:
E-mail cím:
Haszonbérelt víáerületek megnevezése:

infoí@khesz.hu: khesz@mail. slobonet.lru

661328-945. 30 l 47 8-37 83
1. Csókás-zugi holtás
2. Hantoskerti holtág
3. Fűzfás-zuei holtás

Rév-zuei holtás
5. Torzsás-zugi holtág
6. Német-zusi holtás
4.

7.Yaidatő

Beszámolónk vázlatos formában, a teljesség igénye nélkül készült.
2.

Az elvégz.eíttevékenvség rövíd bemuíatdsa

Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Szövetségünk között 2015. december 28-án kelt haszonbérleti
szerzÖdés szerint 2016. január 1-től kezdtiik meg a felsorolt hét nyilvántartotthalgazdálkodási víáerület

horgászati hasznosítását. A haszonbérleti ciklus első hónapjában gondoskodtunk Szövetségünk, mint új

hasznosító balgazdálkodási hatóságnál történő nyilvántartásba vételéröl. A pályánat és a szerződés
alapján megterveáük a halasítási alapelveket, majd a mennyiségre, halfajra, időszakokra lebontva a

2016. évi haltelepítési tervet. A halgazdálkodási hatóság felé vízterületenként kidolgoztuk a
halgazdálkodási terveket, melyek hiánypótlás nélkül elfogadásra kerültek. Elkészítetttik a területi

jegyeket a következők szerint:
Területi jegy típusok:

-

Összevont éves (teljes jogú lkedvezményes I. / Kedvezményes II.) - érvényes a KF{ESZ és az
Önkormányzat által kötött haszonbérleti szerződésben foglalt 67 hektár vizteriilet mellett a
KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000 hektár horgászvine.
Ára: teljes jogu: 30.000 Ft / kedvezményes I: 10,000 Ft / kedvezményes II: 15.000 Ft l év

Gyomaendrőd ,,Városi Vízterületek" éves (felnött lkedvezményes II.) - érvényesa KF{ESZ
és az Önkormányzatáltal kötött haszonbérletiszerződésben foglalt 67 hekJár víáerületre.
Ára: Teljes jogú: 20.000 Ft / kedvezményes II: 10.000 Ft l év

-

Áttatános gyermek éves - érvényes a KF{ESZ és az Önkorm ányzat által kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 hektár vízterület mellett a KFIESZ kezelésben lévő, tobb mint 2000
hektár horgász-lízte.
Ára: 1.500 Ft l év
Napi / heti területi jegy: érvényesa KHESZ és az Önkorményzat által kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 hektár vizterulet mellett a KFIESZ kezelésben lévő, több mint 2000
hektár horgászlíne.
Ára: Napijegy (teljes jogú / kedvezményes): 2.500 Ft / 1.300 Ft

Jogosultságok. érvényesség:

-

-

Teljes jogú területi jegy: Horgászvizsgával díjköteles egységes állami horgászokmányhoz(I4.
életévbetöltése után) adható ki.
Kedvezményes I terüIeti jegy: Díjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki, a
horgászvizs gáttett (legkorábban 10 év betöltésétől), de 1 5 évet be nem töltött horgászok részére.

Ebből a típusújegyből csak egy fajta (éves típusú)váltható. (térségekrebontott nem)
Kedvezményes II területi jegy: Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a
hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és,,már" a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet
betöltött, de 18 évet be nem töltött ifiúsági horgászok részére. (A felsorolásnak megfelelő
horgászoknak a kedvezményezett II. típusújegyet váltani nem kötelező, részüke kiadható a
teljes jogú jegy is.)
Gyermek területi jegy: Díjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki a 3 éves
életkor betöltésétöl a l5. éves életkor be nem töltéséig.
Napi heti teljes jogú / kedvezményes II. jegy: fentiek alapján.

Az éves területi jegyek érvényesektárgyév február l-től a

tárgyévet követö

év január 31-ig. A

napijegyek érvényesek a kitOltés idejétől számított24 őránát. A hetijegyek érvényesek a kit<iltés idejétől

7 napig. (A kedvezményes területi jegy egyetlen - maximum három, legfeljebb
háromágú horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2_nél nem nagyobb
csalihalfogó emelőháló használatáta jogosít.) A területi jegyek mindegyike UV-s védelemmel,
számított naptári

biaonsági papína, tőpéldányosan a vonatkoző jogszabályoknak megfelelően lettek elkészítve.

A

vízterületeket 2016. év elejétől KHESZ weblapján, a Tagegyesületek közgytílésein és az írott

médiában is folyamatosan népszerűsítettük.

Két nívós megyei horgászverseny is megrendezésre került, 2016. április 9-10-én aFűzfás-angi holtágon
a Finomszerelékes Megyei Felnőtt Egyéni Horgászbajnokság, majd2016. április 23-án szintén aFűzfászugi holtágon az egyedülálló megyei kezdeményezésű Körös-vidéki Sulikupa járási tankeruleti
selejtezője. Mindkét verseny eredményes en zárult.

A Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete

több nyílt horgászversenyt rendezett. A Fűzflás-zugi holtágon
20l6. április 10-én megtartott kishalfogó verseny, majd a Német-zugi holtágon 2016. auguszt:tls 23-án
44 Őra időtartamban megtartott Dr. Sallai LászIő Emlékverseny fokozott részvételiarány mellett
sikeresen zajlottle.

3. Területi ieeve k értékesítési
tapasztalatai
Szövetségünk az éves típusúterületijegyek közül legnagyobb darabszámban az,,összevonf'teljesjogú
éves területi jegyet értékesítette.A jegytípus a Közép-Békési csatornák kivételévela KHESZ részére

haszonbérbe adott összes horgásmizre érvényes. Az Önkormányzat álta| haszonbérbe adott

horgász-lizek teljes területe ajegyben foglat összes borgász-lízösszes területének (2200 ha) 3 százaléka.
Az összevont területi jeg;rtípus a KHESZ és a MOHOSZ irányelvei alapján került elkészítésre,mely a

horgászok körében nagy népszeniségnek örvend, de a jegybevételek alakulásánál komplex szerkezet
miattazegy-egyvizre,vagyvizekre vonatkozó konkrétjegybevétel nem állapítható meg, nem mutatható
ki.
Összevont éves típusúterületi jegyekből 20l6. évben jelen ideig több ezet darabotértékesítettünk.

Gyomaendrőd ,,városi vízterületekre" kiadott éves területi jegyek értékesítettdarabszátmai:

-

jogú 228 db, 4.560 ezerforint, kedvezményes 23 db,
230 ezerforint, összesen: 4.790 ezerforínt
G}lomaendrőd..vórosivízterületek":

teljes

A

napijegyekből 2016. évben jelen ideig szintén több ezer, hetijegyekből több száa darabot
értékesítettünk.A Gyomaendrőd ,,városi vízterületekre" szóló külön napi-és hetijegy nincsen.

A gyermekek részérekiadott 1.500 Ft-os, a KHESZ kezelésében lévő - Önkormányzattól haszonbérelt
vizeket is tartalmazó - horgászvizekre érvényesáltalános területi jegyből másfel ezer darab felett
értékesítettünk.

A helyi székhelyű Gyomai Horgászok Egyesülete tapasztalatai szerint a20l6-ban értékesítettterületi
jegyek 55 százaléka volt az összevont területi jegy, 26,5 széaalékavolt a Gyomaendrőd városi
vízterületek,I8,5 százalék a Középsővízi és más KHESZ kezelésében lévő vízterületekre szóló tertileti
jegy. Az egyesület tagsai által leadott fogási naplók eredményei szerint az összfogás 51,5 szánaléka
származott a városi vízterületekről.
4. Horeósz.engedélv értékesítéshelvei, módi a:

A KHESZ által kiadott területi jegyek egyrészt Tagegyesületeinknél a megyében 92helyen, másrészt a
bizományos szerzódéssel horgász területi jegyértékesítésselmegbízott pontokon megyén belül és
megyén kívül (Budapest, Debreceno Kecskemét, Nagykőrös, Szeged, Szolnok, stb.) egyaránt
megvásárolhatók. Gyomaendrődi székhellyel jelenleg hét horgász tagegyesület és öt bizományos

jegyétékesítőpont működik.
Tage&vesületek:

1.

Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete, 5500 Gyomaendrőd, Szabadságtér
székhelyen

2" Siratói

3.
4.
5.

6,
7.

1, értékesítés
helye:

Környezetvédelmi-és Horgászegyesület, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VII. 24ll,
értékesítés
helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrö d, F ő utca 214.
Templomzugi Környezetvédelmi-és Horgászegyesület, 5502 Gyomaendrőd, Fő utca 106,
értékesítés
helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrő d, F ő utca 214.
BÓnom-zugi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14, értékesítés
helye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 13.
Kecsegés-zug Tájvédelmi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi út 5, értékesítés
helye: Sellő
Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Köris utca 3. V2,
értékesítés
helye: Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídflo utca 12.
Papp-zug, 5900 OrosházaoMaros utca 6, Körösi Weekend.

4

Legnagyobb taglétszámű és legmagasabb horgász területi jegyforgalmat bonyolító helyi Tagegyesület
a Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete.
B

izományos értékesítőpontok:

1.

2.
3,
4.
5.

Sellő Horgászbolt, Gyomaendrőd, Fő tltca214,
Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídö utca
Profish Horgászbolt,5500 Gyomaendrőd, Fő utca 185.
Hídfő Etterem, 5500 Gyomaendrőd, Hídfő utca2o
Fészek Panziő,5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.

12"

Mivel több tagegyesület a tag|ainak horgászokmányokkal való ellátásával horgászboltotbízmeg, így a
jegyértékesítésjelentőstésze a fenti horgász üzletekben bonyolódik le.
Horgászturisáika

A

és je&vértékesítésektapasztalatai

horgász területi jegyértékesítésekalakulása és a víáerületeken ha!ászati

őri feladatokat ellátó

munkatársaink tapasztalata alapján a horgászok körében legnépszenibb vízterület aEűzfás-nlgi holtág
és a Német-zugi holtág. Kiemelkedő látogatottságukat többek között a jó megközelíthetőség, a szabad,
bekerítetlen partszakaszok adják. A Fűzf;ís-zugon számot tevő volt a megye más településeiről érkező

horgászok jelenléte. A horgászok elmondása szerint ,,közel van és lehet benne halat fogni." A nyári
látogatottság egy része a horgászok által kifogható pontytelepítések idejére koncentrálódott. Az Endrőd-

KözépsŐ, Endrőd-Révzugi, Torzsás és Hantoskerti-Falualja holüágakon jellemzően azok horgásztak,
akik saját ingatlannal rendelkeznek. Halászati őreink tapasztalataalapján,a szigorított napi ellenőrzések
hatására év kÖzben már az évekig horgász területi jeggyel nem rendelkező személyek is rendelkeztek
érvényeshorgászokmányokkal. Sajnos ezen holtágakon kevés a beépítetlen szabad partszakasz. A
kiadott nYaralóingatlanok miatt a Hantoskerti-Falualja holtág turizmusa a legaktívabb.Ha1ászatiőreink
itt több esetben ellenőrizek

külfoldröl érkezetthorgászokat is. Az itt nyaralóingatlant bérlő horgászok

egY része tapasztalataink alapján a KFIESZ általkezelttöbbi holtágra és a Hármas-Körösre
is ellátogat.
A látogatottság nÖvekedése legjobban aFűzfás-nlgi holtágon mutatkozik. Helyi vélemények alapjén

,,a

holtágakon az utóbbi időben ennyi horgásztmégnem láttak.''

-FŰzfászugi holtág
- Hantoskerti holtág
- Német-zugi holág
- Torzsás holtág
- Révzugi

-

holtág-

- Endrőd-Középső

3.833 kg (napi-darabsziám-korlátozotthalak fogási aránya: 62%)
- I.649 kg (napi-darabszám-korlátozotthalak fogási aránya: sl %)

-

-

1.225 kg (napidarabszám-korlátozott

halak fogási aránya:77 %)

877 kg (napi-darabszám-korlátozotthalakfogási
513 kg (napi-darabszám-korlátozotthalak

holtág

-

aránya: 83 %)

fogási aránya: 56 %)
halak fogási aránya: 50 %)

478 kg(napi-darabszám-korlátozott

A Megyei Halfogási Összesítő 2017. május végén,a KFIESZ éves rendes közgyűlésének idejére készül
el. Az összesítő elkészítésejelenleg folyamatban van.
5. Haltelepttések

Szövetségünk halgazdálkodási stratégiája szerint,

a

holnígak pályázatában és a haszonbérleti

szerződésben foglalt feltételeknek eleget téve nagy hangsúlyt feketetett a halasításra.

Iraltelenítések2016. december 3l-ie
Fűzfás-zugi holtág

_
-

Ponty előnevelt -20l6.július 12 - 20.000 db
Ponty egynyaras -2016. március 5-7 -447 kg
Ponty kétnyaras -2016. március 5-7 - 386 kg
Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016. március 17 -92 kg (10 db)
Ponty háromnyaras -2016. marcius 23 - l762kg
Ponty kétnyaras -2016. április 26 - 520kg
Ponty háromnyaras - 2016. július 27 - 500kg
Ponty hiáromnyaras - 2016. szeptember 30 - 375 kg
Pontykétnyaras -2016. október 7 -544kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 8 - 838 kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 29 - 1000 kg
Vegyes fehérhal -2016. szeptember 30 - 250 kg
Csuka előnevelt -2016. április 13 - 6.000 db

süllő előnevelt -2016. május 20 - 10.000 db
Süllő előnevelt -2016.június 8 - 10.000 db
Jászkeszeg előnevelt -2016,július 13 - 5.000 db
Jászkeszeg előnevelt -2016. október 20 - 5000 db
Sügér egynyaras -2016. október 25 -20kg
Keszeg vegyes -2016. november 9 863 kg
Compó két-háromnyaras - 2016. november 16 - 40 kg
Csuka egynyaras -2016. november 10 - 94 kg

FÚzfiis-zugi holtág haltelepítéseinekösszértéke 20I6, október

ll-ig:

6.220,604

Ft

Hantoskerti-Falualja holtág

-

Ponty előnevelt -20l6.július 12 - 20.000 db
Ponty egynyaras -2016. március 5-7 -431kg
Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016. március 17 - 56 kg
Ponty kétnyaras -2016, március 5-7 - 305 kg
Ponty háromnyaras - 2016. március 23-24 - 1596 kg
Ponty háromnyaras - 20 16. július 29 - 600 kg
Ponty hiáromnyaras - 2016. szeptember 27 -3l3 kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 8 - 948 kg
Csuka előnevelt -2016. április 13 - 6,000 db
Süllő előnevelet -2016. május 20 - 10.000 db
Süllő előnevelt _20l6.június 8 - 8.000 db
Jászkeszeg előnevelt -2016. jűlius 13 - 5.000 db

Sügér egynyaras -2016. október 25 - 17 kg
Keszeg vegyes -2016. november 9 - 897 kg

Compó két-háromnyaras - 2016. november 16 - 40 kg
Csuka egynyaras -2016. november l0 - 117 kg

Hantoskerti-Falualja holtág haltelepítéseinek összértéke 2016, október 1}-ig: 4.406.135 Ft

Endrőd-Révzugi holtág

-

Ponty előnevelt _20l6.július 12 - 20.000 db
Pontykétnyaras -2016. március 5-7 -256kg
Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016, március 17 - 52kg
Ponty háromnyaras - 2016. március 24 - 528kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 29 - 609kg
Csuka előnevelt -20í6. április 13 - 6.000 db
Süllő előnevelt -2016. május 20 - 4.000 db
Jászkeszeg előnevelt -20l6.július 13 - 3.000 db
Sügér egynyaras -2016. október 25 - 17 kg
Compó két-háromnyaras - 2016. november 9 - 40 kg

Endrőd-Révzugi holtóg haltelepítéseinek összértéke : l.

4 6I .4 1

8

Ft

Endrőd-Középső holtág

-

Ponty előnevelt -20l6.július 12 - 20.000 db
Ponty egynyaras -2016. március 5-7 - 115 kg
Pontykétnyaras -2016. március 5-7 -324kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 8 - 402kg
Jászkeszeg előnevelt -2016. július 13 - 3.000 db
Sügér egynyaras -2016. október 25 -17 kg
Compó két-hráromnyaras - 2016. november 9

Endrőd- Köz

éps ő

holtág halt el ep ítése inek

-

40 kg

ös s zértéke : 7 4 8. 3 4 8

Német-zugi holtág

-

Ponty elönevelt _2016. jűlius 12

-

20.000 db

Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016. március 17 - 88 kg
Ponty háromnyaras - 2016. március 24 - 1594kg
Ponty háromnyaras - 20 1 6. július 27 - 5 00 kg
Ponty háromnyaras -2016. szeptember 30 - 603 kg
Ponty háromnyaras -2016. november 5 - 500 kg
Ponty háromnyaras - 2016. november 6 - 602kg
Ponty kétnyaras -2016. november 23 - 400 kg
Jászkeszeg előnevelt -2016.július 13 - 5.000 db

Német-zugi holtág haltelepítéseinek öss zértéke :

3.

1 8 0. 5 6

Torzsás-zugi holtág

-

Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016. március 17 -48kg
Ponty háromnyaras - 2016. április l2 - 1060 kg
Ponty kétnyaras -2016. április 26 - 560kg
Ponty előnevelt -20l6.július 12 - 20.000 db
Ponty haromnyaras - 2016. november 5 - 500 kg
Ponty háromnyaras - 2016. november 22 - í0O0kg
Csuka előnevelt -2016. április 13 - 4.000 db

5

Ft

Ft

-

Jászkeszeg előnevelt

- 2016.július

13

-

3.000 db

Sügér egynyaras -2016. október 25 - 17 kg
Compó két-háromnyaras - 20l6, november 9

Tor zs as - zugi holtőg halte l epítés e inek

ö s sz

-

értéke: 2.

40 kg
4

1

8. 6

l8

Ft

Vajda tó

-

az év kazbeni glenge vízminősége, majd az előre jelzett hosszabb ideig tartó hideg tél miatt
telepítésnem történt,

Haltelepítések összértéke: 18.435.688 Ft

A

fent felsorolt telepítésekalkalmával minden halfajnál és korosztálynál törekedtiink a jó kondíciójú,

egészséges állomány került kihelyezésére.A halszállítmányok adottvízterűletre történő beengedésénél
a

KHESZ területileg illetékes alkalmazotti státuszú halászati őrei minden alkalommal jelen voltak. A

telepítésekről tétel szerint szállítólevéllel és víziállategészségőri igazolás készült, mely Szövetségünknél

rendelkezésre á|l.

A

haltelepítésekhelyszínei és dátumai

a helyi

ha|gazdálkodási hatóság felé

bejelentésre kerültek.

Tapasztalataink alapján a helyi horgászok a különböző

fajú és korosztályú halak telepítésétörömmel

fogadták.
6.

Halászati őrzis

2016. évben janurár 1-től április l-ig három fő teljes munkaidöben foglalkoztatottha|ászati őr és két fő
megbízásos halászati őr tevékenykedett a víáerületeken, majd 2016, áprllis 4-től további egy fő teljes
munkaidőben foglalkoztatotthalászati őr munkába állításával bővült az őrzés-védelem. A mindennapi
egyéni és csoportos halászati őri munkafeladatok ellátása mellett Szövetségünk 12 fő munkaszerződéses

halászati őrből álló halászati őri munkacsoportja az önkéntes-megbízásos halászati őrökkel és a
rendészeti szervekkel együttműködve havi egy-két alkalommal 6-10-fővel rendszeres akciót hajtot
végre.

A

hét vízterületeken az alábbi feljelentéseket eszközöltük jogosulatlan horgászat (egységes állami
horgászokmány éslvagy horgász területi jegy hiánya) miatt:

-

Hantoskerti holtágon 3 fővel szemben
Fűzfüs-zugi holtágon l fővel szemben
Endrőd-Középső hotágon l fövel szemben
Német-zugi holtágon 1 fövel szemben

A vízterületek halászati őrei:

-

Gyulai Mihály halászati őri csoport vezetője +36 (30) 205-3822
FehérCsaba+36 (30) 498-4927,
Scherk Lászlő +36 (30) 694-3637
Varjú Tibor +36 (30) 286-8404
FejérMárton(megbízással-önkéntes)
JankulárZsolt(megbízással-önkéntes)
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7,

Víminős ég,

vízD ó

tlós

2016. évben több alkalommal vált szükségessé saját tapasztalatok és helyi bejelentések alapján a
Hantoskerti-Falualja, a Fűzfás-zugi, az Endrőd-Középső és az Endrőd-Révzugi holtág vízpótlása és
vízcseréje a fokozott vinirágzás miatt. Azelőre egyeztetett időpontok alapján a vízpótlások és vízcserék
végrehajtása előzetes egyeztetés után gyors reagálás mellett zökkenőmentesen

A Torzsás

megtörtént.

holtrágon atavaszi és nyár eleji csapadékos időjrárás által a holtágakba befolyó tápanyagdús

belvizek miatt, illetve a megszokotthoz képes későbbi vízfeltöltés eredményeként a holtág szinte teljes
területén igen erős hínrárprodukciótíapasztaltunk. A jelenség június közepére megszűnt. Sokat segített
ezirányban a helyi telektulajdonosok által a hínárfoltok kézieszközökkel történő eltávolítása, illetve az
időközben betelepített ponty állom 6ny fajra jellemző bioturbációja.

A Hantoskerti-Falualja holtág Torzsás-zugi holtág felőli végénkora tavasszal szintén néhány hínárfolt
volt látható, de a vízcserével a jelenség megszűnt.

A Német-zugi holtág vizszintjét a belvízbefogadó funkciója miatt a vizkeze\ő KÖVZIG

a nyár eleji
időszakban alacsonyabban tartotta, majd a beérkező belvizek miatt több alkalommal szivattyúkkal
kiszivattyűzta. A holtág nyárivízszintre való feltöltése csak július közepére történt meg.

A fent leirt észtevételek és a jóléti-horgászatihasznosítás számára megfelelő vízminőség véleményünk
szerint rendszeres vízpótlással és vízcserével, okszerű halgazdálkodással és szükség szerinti
al

garitkítások elvégzésévelme gfelelő szinten tartható.

Vízminőségvizsgálatok 20l6. július 28-án (Hach Lange HO30d}

-

Német-zugi há.: 26,I'C, pH: 7,94, Oz: 5,6I mg/l -72%
Endrőd-Középsö há.:28 "C, pH: 8,43, Oz: II,25 mll - I45,lYo
Hantoskerti há.: 26,9'C, pH: 8,36, C1.9,34 mg/l - 1l9,9%o
Fűzfás-rugi há.: 28 "C, pH: 7,16, Oz: 7,35 mgl -94,9Yo
Endrőd-Révzugi há. ligeti ág; 27,1 'C, pH: 7,94, Cr2: 5,5I mgll - 69,90Á
Endrőd-Révzugi há. kissebbik ága:27,3 "C, pH: 8,72, Oz 9,6 mg/l 122J%0

-

Szövetségünk bízik benne, hogy a pályázatban vállalt - a haszonbérleti szerződésben foglalt feltételek
teljesítésével,okszerű halgazdálkodással, rendszeres halászati őrzéssel és odafigyeléssel a haszonbérbe
adott vízterületek népszerű horgászvizekké fognak válni, ezzel elősegítve vizek

település horgász- és jóléti turizmusát.

jó megítélésétés a

A

horgászati hasznosítással kapcsolatosan a T. Önkormrányzat részéről bármilyen kérdéssel,
észrevétellel, vagy megkereséssel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésre.

Békéscsaba, 2077 . május 5.

ffi
9

ügyvezető igazgatő

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2016.évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
Dr. Medveczki Teréz
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2016. március 21-én lejárt. Határidőre két gazdasági szereplő adta be
ajánlatát:
KOMPLEX AIR KFT. 3980 Sátoraljaújhely, Cserjés sor 1.
SZEMP Air – RSZ COOP Konzorcium 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43.
2016. március 31-én az eljárásban Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága meghozta döntését és a „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben
a Körös-völgyi Konzorcium ta gtelepülései részére" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága,
mint a Körös-völgyi Konzorcium 9/2015. (XII.17.) számú határozatával megbízott gesztor Önkormányzat döntéshozó
Bizottsága a „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére"
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Szemp-Air-RSZ-COOP Konzorcium ajánlattevőt hirdette ki.
Település
Alkalmanként
Kezelések összesen
megnevezése /
kezelendő felület (kezelendő felület ha
Kezelés
(ha)
x max. alk.)**
Gyomaendrőd
Légi biológiai:
282 ha
846 ha
Földi biológiai:
11 ha
33 ha
Légi kémiai:
640 ha
1 920 ha
Földi kémiai:
410 ha
1 230 ha
Nettó mindösszesen:*
ÁFA 27%:
Bruttó mindösszesen:
Szakmai tapasztalat:

Nettó egységár
(Ft/ha)
2 000,00 Ft
2 000,00 Ft
1 300,00 Ft
1 100,00 Ft

Nettó összesen

1 692 000,00 Ft
66 000,00 Ft
2 496 000,00 Ft
1 353 000,00 Ft
5 607 000,00 Ft
1 513 890,00 Ft
7 120 890,00 Ft
96 hó

Gyomaendrőd esetében 4 külterületi holtág légi – kémiai kezelését is magában foglalta a szerződésben vállalt 640
ha. Ezek Templom-, Soczó-, Bónom-zug és a Kecsegés zug környezetében megalakult környezetvédelmi
egyesületek. Az egyesületek a kezelések ellenértékét Gyomaendrőd Önkormányzat által kiállított számla alapján a
szerződésben rögzítettek szerint térítették meg. A Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései megállapodtak, hogy a
szúnyoggyérítési feladatainak koordinálását Gyomaendrőd Város Önkormányzata végezze el.
A konzorcium az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is szakértőt alkalmazott, akinek feladata volt meghatározni a
kezelések időpontját, ill. méri a kezelések hatékonyságának mértékét.
A 2016. évben a szúnyoggyérítések időpontjai az alábbiak szerint alakultak:
·
2016. április 14-én légi kémiai irtás 282 ha-on, földi biológia 11 ha-on történt. A biológiai szúnyoglárva irtás
során VECTOBAC 12 AS szúnyoglárva irtószer lett felhasználva 0,7 l/ha dózisban. A kezelés hatékonysága 82 %
volt.
A védekezés típusa: saját erős védekezés.
·
2016. június 24-én légi kémiai irtás: 282 ha-on és földi biológia 11 ha-on történt.
A védekezés típusa: állami védekezés.
·
2016. június 29-én légi kémia: 900 ha-on, földi kémiai szúnyoggyérítés 700 ha-on valósult meg.
A védekezés típusa: állami védekezés.
·
2016. július 08-án légi kémia: 900 ha-on, földi kémiai szúnyoggyérítés 700 ha-on történt.
A védekezés típusa: állami védekezés.
·
2016. július 18-án légi kémia: 640 ha-on, földi kémiai szúnyoggyérítés 410 ha-on valósult meg. A kezelés
hatékonysága 89 % volt.
A védekezés típusa: saját erős védekezés.
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·
2016. augusztus 02-án földi kémiai szúnyoggyérítés történt 700 ha-on. A kezelés hatékonysága 85 % volt.
A védekezés típusa: saját erős védekezés.
·
2016. augusztus 05-én légi kémia irtás történt 900 ha-on, illetve földi kémiai szúnyoggyérítés 700 ha-on
valósult meg.
A védekezés típusa: állami védekezés.
·
2016. augusztus 12.-én biológiai szúnyoglárva irtás volt: légi kémiai: 282 ha, földi biológia 11 ha.
A védekezés típusa: állami védekezés.
·
2016. augusztus 14.-én Légi kémia: 640 ha, földi kémiai szúnyoggyérítés 410 ha, a kezelés hatékonysága 89
% volt.
A védekezés típusa: saját erős védekezés.
A méhészek minden esetben értesítve lettek a szúnyoggyérítésről, hogy a munkálatok idejére elzárhassák a
méhcsaládokat. A légi irtás esti órákban történt, hogy a szúnyoggyérítés hatékony legyen illetve minél kisebb
veszélyt jelentsen a méhekre. A vállalkozók a gyérítéshez kizárólag olyan szereket alkalmaztak, amelyeket az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyezett. A felhasznált szerek a melegvérű élőlényekre, így az emberre és a
háziállatokra semmilyen veszélyt nem jelentettek
2017. évi szúnyoggyérítési feladatok:
A Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései (Békésszentandrás, Dévaványa, Ecsegfalva, Köröstarcsa, Mezőberény,
Mezőtúr, Orosháza, Szarvas, Sarkad, Gyomaendrőd) 2016. december 14-i ülésén megállapodtak, hogy a 2017. év
szúnyoggyérítési feladatainak koordinálását ismét Gyomaendrőd Város Önkormányzata végezze. A Konzorcium az
idei évtől kezdve kibővült Kondoros településsel is.
A „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2017. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2017. március 27-én lejárt. Határidőre három gazdasági szereplő adta
be ajánlatát:
KOMPLEX AIR KFT. 3980 Sátoraljaújhely, Cserjés sor 1
SZEMP Air – RSZ COOP Konzorcium 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43
ROVÉRT KFT. 5630 Békés, Verseny u. 4.
A „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2017. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére" tárgyú
közbeszerzési eljárásban Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2017. április 5-i ülésén a SZEMP Air – RSZ COOP Konzorcium ajánlattevőt találta
alkalmasnak valamennyi rész vonatkozásában.
2017. május 2-án volt az első légi biológiai szúnyoglárva irtás az alábbiak szerint:
·
282 ha-on légi biológiai kezelés
·
11 ha-on földi biológiai kezelés.
A felhasznált készítmény típusa: Vectobac 12 AS. A készítmény emberre, méhekre és melegvérű állatokra
veszélytelen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról szóló
beszámolót elfogja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Delegálás a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Paktum szerveibe
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
konzorciumi tagként együttműködési megállapodást kötött a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Paktum
működtetése érdekében.
A Foglalkoztatási Paktum – a partnerség elvét követve – biztosítja az egyes tagjai számára a döntési, irányítási és
ellenőrzési feladatok ellátásában történő részvételt. A Foglalkoztatási Paktum keretében létrehozzuk az alábbi
szerveket:
1. Irányító Csoport
2. Foglalkoztatási Fórum
Irányító Csoport összeállítása, főbb feladatai
Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbiak:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselője (1 fő),
Békés Megyei Kormányhivatal képviselője (1 fő),
KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1 fő),
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője (1 fő),
Békés Megyei Önkormányzat képviselője (1 fő).
Az Irányító Csoportban a tagok csak személyesen vehetnek részt, harmadik személy a tevékenységet nem láthatja
el, és a tagok egymásra sem ruházhatják e feladatukat. Az Irányító Csoportba ezért minden tag saját szervezetéből
köteles tagot delegálni.
Az Irányító Csoport elnökét az Irányító Csoport tagjai választják maguk közül. Az Irányító Csoport működését az
elnök hangolja össze és irányítja, valamint képviseli az Irányító Csoport tagjait harmadik személyekkel szembeni
képviseletére.
Az Irányító Csoport a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Paktum alábbi feladatait látja el:
- elfogadja a Foglalkoztatási Stratégiát és Akciótervet, valamint annak időszaki felülvizsgálatáról gondoskodik,
- információt gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását,
- feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait,
- kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját,
- koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között,
- beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak
elképzeléséiről,
- jóváhagyja a paktum menedzsment beszámolóit, éves munka-és költségtervét
- segíti a járási, megyei, országos partnerségi kapcsolatok fejlődését.
Az Irányító Csoport évente legalább két alkalommal ülést tart, melyet az elnök hív össze..
A Foglalkoztatási Fórum célja, összeállítása, főbb feladatai
A megfelelő szintű társadalmi részvétel, a demokratikus működés és a széles körű nyilvánosság biztosítása
érdekében a Foglalkoztatási Paktum tagjai létrehozzák és működtetik a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási
Fórumot (a továbbiakban: Fórum), amely a tagok együttműködési céljainak megvalósítása érdekében működik. A
Fórum ülései nyitottak minden érdeklődő járási lakos és szervezet számára. A Fórumot az Irányító Csoport elnöke
hívja össze egy évben legalább két alkalommal.
A Foglalkoztatási Fórum feladata:
- tájékoztatást biztosít a Gyomaendrődi Járás munkaerő-piaci helyzetéről,
- javaslatokat fogalmaz meg a munkaerő-piaci programokra,
- véleményezi az eddigi akciókat,
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- segítséget ad az éves munkaprogram összeállításához,
- biztosítja a Gyomaendrődi Járás szereplői közötti információáramlást és az információk, véleménynek cseréjét,
- segíti a Gyomaendrődi Járási szereplők közötti kezdeményezések összehangolását.
Fentiek alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete jogosult és köteles a Gyomaendrődi
Járási Foglalkoztatási Paktum Irányító csoportjába és Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Fórumba is tagot
delegálni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Delegálás a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Paktum szerveibe"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Fórum Irányító
Csoportjába, valamint a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Fórumba Toldi Balázs polgármestert delegálja. A
delegálás visszavonásig érvényes.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Wodianer Albert tér felújítására kiírt ötletpályázat bírálata
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. márciusi Képviselő-testületi ülésen született döntés alapján meghirdetésre került a Wodianer Albert tér
felújítására kiírt nyílt ötletpályázat. A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján került meghirdetésre és
megküldésre került a Magyar Építész Kamarának.
A pályázati felhívásban megadott 2017. május 10-i határidőre csupán 1 db pályázat érkezett be, melynek készítője a
korábbi pályázati kiírásban is résztvevő Zilahi Péter DLA okleveles építész tervező ((7626 Pécs, Kiss Ernő u. 25.).
A most benyújtott pályázata műszaki tartalma megegyezik a korábbival. A benyújtott pályázat szerint a terv kiviteli
tervének elkészítését bruttó 1.080.000 Ft-ért vállalja a tervező, 60 napos tervezési határidővel. A tervezett műszaki
tartalom nem tartalmaz építési engedély köteles tevékenységet.
A tér tervezett kialakítási költsége bruttó 9,3 millió forint. A pályamunkát a csatolt melléklet tartalmazza.
A pályázati felhívásban meghatározott kötelező tartalmi elemek figyelembevételével megtörtént a pályázat
áttanulmányozása és megállapítást nyert, hogy a pályázó nem nyilatkozott a kivitelezés becsült időtartamáról és
nem csatolt igazolást/nyilatkozatot az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről
szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet feltételeinek fennállásáról.
A pályázót hiánypótlásra szólítottuk fel. A hiánypótlást 2017. május 15-én 12:00 óráig kell benyújtani.
Amennyiben a pályázó a szükséges hiánypótlásokat becsatolja, úgy a pályázata formai szempontból érvényesnek
minősül.
Az Önkormányzat a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése céljából a pályázati kiírásnak
megfelelő tartalmú és színvonalú tervekért és mellékletekért költségtérítési díj egyszeri kifizetését vállalta, mely az
első helyezett pályamű esetén bruttó 150.000 Ft, a második helyezett pályamű esetén pedig bruttó 100.000 Ft.
Amennyiben a pályamű elnyeri a Képviselő-testület tetszését, úgy a tervek július végére elkészülhetnek és 3 hónap
rendelkezésre áll a kivitelezésre.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Zilahi Péter DLA
okleveles építész tervező (7626 Pécs, Kiss Ernő u. 25.) Wodianer Albert tér
felújítására és emléktérré alakítására benyújtott „Feketén-fehéren”
megnevezésű ötletpályázatát érvényesnek és első helyezettnek nyilvánítsa,
továbbá javasolja, hogy a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Zilahi Péter DLA
okleveles építész tervező (7626 Pécs, Kiss Ernő u. 25.) Wodianer Albert tér
felújítására és emléktérré alakítására benyújtott „Feketén-fehéren”
megnevezésű ötletpályázatát érvényesnek és első helyezettnek nyilvánítsa,
továbbá javasolja, hogy a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek.
A Bizottság dönt arról, hogy a továbbiakban nem kíván a tér felújításával
foglalkozni.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Zilahi Péter DLA
okleveles építész tervező (7626 Pécs, Kiss Ernő u. 25.) Wodianer Albert tér
felújítására és emléktérré alakítására benyújtott „Feketén-fehéren”
megnevezésű ötletpályázatát érvényesnek és első helyezettnek nyilvánítsa,
továbbá javasolja, hogy a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek.

1. döntési javaslat
"Pályázat érvényessége"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zilahi Péter DLA okleveles építész tervező (7626
Pécs, Kiss Ernő u. 25.) Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré alakítására benyújtott „Feketén-fehéren”
megnevezésű ötletpályázatát érvényesnek és első helyezettnek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd Wodianer Albert terének Gyoma 300
éves évfordulójának emléket állító szimbolikus, tematikus térplasztikával ellátott köztérré alakítására” tárgyú
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A „KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005” pályázat visszafizetési kötelezettsége
Pardi László, Szmolár Eszter
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 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával két közös nagyprojektet bonyolított le Önkormányzatunk, mindkettő
a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányult.
A hulladékgazdálkodás megszervezése jelentős feladata volt mindig is az önkormányzatoknak. A jogszabályi
környezet azonban ezen a területen kiemelkedő intenzitással változott. Egy kis történetiség a mai helyzet
kialakulásának megértéséhez:
1.
Eleinte maga a feladat ellátás megszervezése jelentett kihívást, hiszen a civilizáció fejlődésével megjelentek a
lebonthatatlan hulladékok, a régen minden háznál megtalálható szemétdomb már nem volt alkalmas sem környezeti,
sem egészségügyi okokból a hulladék ártalmatlanítására. A szállítás megszervezésére valamint a hulladék egy
helyen történő lerakására korlátozódott a feladat.
2.
A következő lépcsőfok a feladat színvonalasabb ellátását szorgalmazta, megjelentek a magántőkével
rendelkező cégek, melyek korszerű járművekkel gyűjtöttek, ill. megépültek a települések hulladékát ártalmatlanító
helyek, melyek már komolyabb műszaki védelmet, megfelelést igényeltek, produkáltak.
3.
A közpénzek felhasználásának mikéntje azonban a közbeszerzési kötelezettséget hozta magával, sok
település élt az in-house lehetőséggel, inkább saját céget hozott létre a feladat ellátásra. Mindemellett elmondható,
hogy a kifejezetten a hulladékgazdálkodásra specializálódó, (eleinte) magán tőkével is rendelkező cégek magas
színvonalon végezték / végzik a mai napig a feladatellátást, jóval kevesebb energiát felemésztve, mint
„önkormányzati/in-house” társaik.
4.
Fentiek eredményeként alakult ki Magyarországon az „ahány ház, annyi szokás” közel 200 cég alakult meg és
végezte különböző módokon, településenként eltérő színvonalon a szolgáltatást, melyet a következő térkép jól
szemléltet:

5.
Uniós források nyíltak meg az ellátási színvonal javítására, egységesítésére. Ezen források lehívására
országszerte önkormányzati társulások jöttek létre. Azonban problémává vált több helyen a társuláson belüli
tagtelepülések eltérő hulladékgazdálkodási gyakorlata, valamint az is, hogy egyes tagtelepülések más-más
társulások pályázataiban is részt vettek. Gyomaendrőd esetében további vizsgálandó szempont a fejlődés, mely
pont a pályázatok beadási időszakában indult meg: a Gyomaközszolg 1 településről 7 települést ellátó
közszolgáltatóvá nőtte ki magát.
6.
Az uniós források megnyílása azonban igen nagy vállalásokkal járt és jár együtt, hiszen a hulladék mennyiségi
csökkentését szorgalmazza, tehát a hulladékok végleges lerakásától való eltérítés minél nagyobb arányú
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megvalósítása a fő cél. Ezt különböző hulladékfajták különféle módon történő elkülönítése és kezelése révén lehet
megvalósítani, valamint a hulladék termelődésének megakadályozása is kiemelten fontos!
7.
A megvalósítást azonban csak szervezett módon, egységesen, a valós célok figyelembe vételével lehet
véghezvinni, azonban nagyon sok társulási beruházás kapcsán jelentős problémaként merült fel a pályázat
tervezése – és a megvalósítása közötti idő alatt gyökeresen megváltozó jogszabályi környezet. Nem szabad
elfelejteni a 2013. évtől hatályos lerakói díj okozta óriási zavart sem, mellyel elmondható, hogy az önkormányzatok
lettek büntetve (az átháríthatóság tiltása ellenére közvetve az önkormányzat fizette/fizeti).
8.
A közel 200 közszolgáltató jelenléte, a gazdasági összefonódások, az uniós pályázati pénzek lehívása, az
indikátorok teljesítése olyan „szövevényes, sűrű erdőt” teremtett hazánkban, melyet mindenképpen szükségessé vált
rendezni. Az ország által vállalt uniós kvóták teljesítése is csak egységes rend és egységes adatszolgáltatás útján
valósítható meg. Itt érkeztünk el a jelenlegi helyzethez, közel egy éve megalakult az állami koordináló szervezet, az
NHKV Zrt., mely az irányítást, adatszolgáltatást, a díjbeszedést és a vállalkozások finanszírozását hivatott
rendszerezni. Egyenlőre igen nagy a feladat, a megvalósítás még folyamatban, annyi elmondható, hogy az
elsődleges célt, a régiós közszolgáltatók létrehozását névlegesen már sikerült megvalósítania. A régiós
közszolgáltatók alá történő besorolások kezdetüket vették, Önkormányzatunk esetében a DAREH Társulás / DAREH
Bázis Zrt. került „kijelölésre”. Ez jelentette tulajdonképpen a végét annak a Tárulási próbálkozásnak, hogy a
Kistérségen belül új közszolgáltatót rajzoljunk fel a térképre. Ez utóbbi azonban késői próbálkozásnak ígérkezett,
hiszen sem – alapként megkövetelt – vegyes hulladék válogatóval, de még csak átrakó állomással sem rendelkezik,
a Társuláson belüli egység megteremtésére utaló perspektíva pedig nem merült fel sajnálatos módon.
A jelen előterjesztés célja egy korszak lezárása, mely sajnos nem „fájdalommentes”. Az országos helyzet
felvázolása után a helyi viszonyok alakulásáról néhány gondolat.
1.
Önkormányzatunk elsődleges célja mindig is a jogszabályoknak való maximális megfelelés volt. A
hulladékgazdálkodást is úgy igyekezett megszervezni, hogy az megfeleljen az előírásoknak. A regionális
hulladéklerakó létesítése jó kezdetnek bizonyult. A rendelkezésre álló dokumentumok, jegyzőkönyvek ráadásul mind
azt igazolják, hogy a környező településeket szerette volna Gyomaendrőd összefogni, úgy, hogy az itt létrehozandó
központ valóban regionális legyen (adottságai ebből a szempontból kiválóak voltak). A kivitelezés bonyodalmai
azonban az induló egységet megbontották, a sorra nyíló uniós fejlesztési lehetőségek lehívásának szervezettsége
így nem volt megfelelő.
2.
A tárgyban jelzett pályázat tervezése 2007. évre nyúlik vissza. Ekkor kérte tagként történő felvételét
Gyomaendrőd a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásába, és ekkor történt meg hulladékos pályázat alap
céljának meghatározása, mely 2010. évben némileg áttervezésre került, de fő irányvonalát (bio hulladék gyűjtése,
kezelése, hasznosítása) megtartotta.
3.
2012. évben került beadásra a pályázat, és elmondható, hogy a megvalósult Regionális Hulladéklerakó körüli
bonyodalmak, valamint más Tárulási szervezkedések miatt már nem az eredetileg tervezett Önkormányzati egység
pályázott, hanem annak csak egy része. 2012. évben újabb tagokkal bővült a Gyomaközszolg Kft. is, mely a
pályázatban foglalt eredeti elképzeléseket így már nem igazán tudta teljesíteni (közös cél volt: a pályázati vagyon
üzemeltetésére, a közszolgáltatási feladatok teljesítésére egy Társulás által alapított közös cég létrehozása – a
hulladékgazdálkodási hatáskör Társulásra történő átruházásával egyetemben. A disszonanciát tükrözi az is, hogy a
KEOP 2F 2007-es alapja lehetett volna a Regionális hulladéklerakót alkotó önkormányzatok – Gyomaendrődi
gesztorsággal, magát a 2012-es pályázatot azonban a Társulás koordinálta – Szarvasi székhellyel és képviselettel.
4.
A KEOP 2F pályázat 2013. tavaszán pozitív támogatói döntéssel útnak indulhatott a megvalósítás terén. A
műszaki tartalom kidolgozása némi nehézségek leküzdése után 2014. év elejére megtörtént, azonban jelentős
probléma forrása volt, hogy a megvalósításban már nem a megalkotók működtek közre. A Gyomaendrődöt is érintő
eszközbeszerzés viszontagságosnak ígérkezett, többszöri módosítások, valamint a piac támadó reakcióját követve
ellehetetlenült, a kiírást a Társulás 2014. év végén visszavonta.
5.
2013. évben megjelent a C13-as kiírás is, melyre a Társulás – hulladékgazdálkodásban együtt maradó
tagjaival történő műszaki egyeztetést követően – beadta pályázatát, és amely 2014. év végén pozitív elbírálásban
részesült. Hangsúlyozni kell, hogy a C13-as pályázat teljes mértékben a 2F pályázatra épült, a kettő szervesen
összekapcsolódott.
A 2F pályázattól anno 2012-ben Gyomaendrőd el akart állni, azonban akkor nemcsak a közel 15 milliós előkészítési
költségeket kellett volna visszafizetnie, hanem „figyelmeztetést” kapott, miszerint ha a többi pályázó települések
emiatt elesnek a támogatástól, akkor annak felelőssége Gyomaendrődöt terheli. A 2015. II. félévi megvalósítás is
hasonló perspektívát nyújtott, ha nem valósul meg (akárhogyan is), akkor nemcsak az addig több száz milliós építési
beruházást kellett volna visszafizetni, hanem a ráépülő, és akkor már teljesített C13-as pályázat félmilliárd forintos
támogatása is megvonásra került volna. Ez beláthatatlan következményekkel járt volna, egyrészt finanszírozási,
másrészt a települések közötti kapcsolat oldaláról nézve is.
6.
A 2F pályázat megújított műszaki tartalmának egyeztetése 2015. év elején újra kezdetét vette, párhuzamosan
az újonnan nyertes C13 műszaki tartalmával. A C13-as pályázat projektmenedzsmentje más volt, mint a régebbi 2Fé, a C13 pályázatban a feladatok szervezett módon szétosztásra és ütemezésre kerültek. A munkavégzés így
gördülékenyen ment, senki nem szenvedett sem idő-, sem információ hiányban. Az eredményes megvalósítást
ugyanaz a csapat végezte, aki a kidolgozásban részt vett.
A 2F pályázat projektmenedzsmentje sajnos egyedül próbálta meg összefogni az öt önkormányzatot, ez is oka
lehetett a nem megfelelő megvalósulásnak. A megújított műszaki tartalom sajnálatos módon csak 2015. nyarán
kapta meg végleges formáját, miközben a ráépülő C13 pályázat megvalósítása már folyamatban volt. A két pályázat
párhuzamossága megszűnt, a „későbbi” hamarabb valósult meg, mint az elődje. A 2F második körös beszerzési
eljárásának egyeztetése igen nagy feszültségeket gerjesztett, a műszaki menedzsment, a tagtelepülések
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közreműködésének hiánya, az információk nem megfelelő áramlása már odáig vezetett, hogy a közbeszerzésre
szerződött cég többszörösen felhívta a figyelmet az óriási kockázatokra, és egyúttal felmondással akart élni.
7.
A hosszas belső és külső, koordináló szervezetekkel történő egyeztetések és engedélyezések után 2015.
őszén (!) jelent meg a felhívás, melynek valós, határidőben történő befejezése szinte esélytelennek látszott.
8.
Mire a C13-as pályázat eszközei leszállításra kerültek (ez is igen nehezen és megfeszített tempóban volt csak
tartható), addig a 2F-es pályázat szerződéskötése zajlott. Az egyetlen ajánlattevő, mint szerződött vállalkozó
teljesítése ráadásul igen kétségesnek tűnt.
9.
A Társulás megtett mindent annak érdekében, hogy gyorsan és gördülékenyen haladjon a 2F szállításának
teljesítése, de minden próbálkozása ellenére, az eszközök közül az első helyszíni ellenőrzés idejére négy autót csak
papíron tudott bemutatni, a szállítás úton volt, a forgalmi engedélyek még nem voltak birtokában. A többi eszköz
mind helyén volt, e négy tétel azonban menthetetlennek bizonyult.
10.Több megkeresést tett a támogató / irányító hatóságok felé, hogy rajta kívülálló okok miatt nem tudott minden
tekintetben megfelelően megvalósulni az eszközbeszerzés. Sajnálatos módon a kérések elutasításra kerültek, a
Társulásnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az erről szóló Társulási határozat jelen előterjesztés
melléklete.
Gyomaendrőd mindkét pályázat tekintetében az ÁFÁ-t megelőlegezte, azonban az visszaigényelhetővé vált, és
Önkormányzatunk visszakapta. A visszafizetési kötelezettség teljesítésének forrásául a 2F pályázat részeként
visszatérített ÁFA 34.388 E Ft összege áll rendelkezésre, mint a program pályázati elszámolására tartalékolt keret
(2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 108. sora). A visszafizetési
kötelezettség teljesítéséhez hiányzó 5.768 E Ft összeg forrásául javasoljuk kijelölni a Regionális Hulladéklerakó Kft.
részéről fizetett 2016. évi osztalékot. A kapott osztalék összege 7.338 E Ft, a Kft. részéről az összeg átutalása 2017.
április 28-án megtörtént. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, a Társulásra kiszabott, Gyomaendrődöt
terhelő összeg ezen forrásokból finanszírozható.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fennálló követelése összesen 161.214.074.- Ft (158.600.892.- Ft tőke;
2.200.495,- ügyleti kamat; 412.687,- Ft késedelmi kamat). A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között
létrejött megállapodás alapján a fenti összeget 8 egyenlő részletben kell megfizetni.
A Társulás megállapodott, hogy a négy autót a használat arányában fizeti meg a három érintett önkormányzat:
Gyomaendrőd, Kondoros, Szarvas:

Tétel megnevezése
16 m3-es hulladékgyűjtő jármű
Konténer szállító jármű és hozzá tartozó 1
db pótkocsi
Mindösszesen:
92,065300%

Támogatási
intenzitás
Darabszám Nettó egységár Nettó összesen
függvényében
visszafizetendő
3
42 910 000,00 Ft 128 730 000,00 Ft
118 515 660 Ft
1

43 540 000,00 Ft

43 540 000,00 Ft
40 085 232 Ft
172 270 000,00 Ft 158 600 892,00 Ft

A beruházások számokban részletezve:
Kimutatás - KEOP-1.1.1/2F/9-11-2012-0005
Bekerülési Támogatás Eredeti Saját
költség (92,65302%) önerő önerő
Települési arányok
(végleges)
Település
Szarvas
Csabacsűd
Gyomaendrőd
Kardos
Kondoros
Összesen

636 062 971 572 366 826
Ft
Ft
236 458 549 212 779 293
37,175336%
Ft
Ft

100,000000%

0,225694% 1 435 556 Ft 1 291 798 Ft
158 426 836 142 561 774
24,907414%
Ft
Ft
0,457387% 2 909 269 Ft 2 617 931 Ft
236 832 761 213 116 031
37,234169%
Ft
Ft
636 062 971 572 366 826
100,000000%
Ft
Ft

50 329
748 Ft
18 710
253 Ft
113 591
Ft
12 535
839 Ft
230 202
Ft
18 739
863 Ft
50 329
748 Ft

24 188
082 Ft
8 992
001 Ft
54 591
Ft
6 024
626 Ft
110 633
Ft
9 006
231 Ft
24 188
082 Ft

Plusz
önerő
építés
miatt
13 366
400 Ft
4 969
004 Ft
30 167
Ft
3 329
225 Ft
61 136
Ft
4 976
868 Ft
13 366
400 Ft

Plusz
Ügyeleti és
önerő
késedelmi
elutasítás
kamat
miatt
158 600 2 613 182
892 Ft
Ft
79 590 452 1 311 369
Ft
Ft
39 505 220
Ft 650 906 Ft
39 505 220
Ft 650 906 Ft
158 600 2 613 181
892 Ft
Ft

Kimutatás - KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043
Bekerülési Támogatás Eredeti
EU
Plusz önerő Ráemelés
költség
(95%)
önerő
Önerő
igény
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Települési arányok

Település

Csabacsűd
Gyomaendrőd

Kondoros
Összesen

(beérk. érv.
ajánlatok)

565 181 682 536 922 598 6 567 501
19 702
37 792 598
Ft
Ft
Ft
500 Ft 1 989 084 Ft
Ft
203 572 101 193 393 495 2 365 540 7 092 900
13 612 470
36,018878%
Ft
Ft
Ft
Ft 716 070 Ft
Ft
64 492 904 61 268 259
2 167 275
11,411004%
Ft
Ft 749 418 Ft
Ft 218 799 Ft 4 312 515 Ft
175 256 470 166 493 646 2 036 508 6 107 775
11 719 059
31,008873%
Ft
Ft
Ft
Ft 616 616 Ft
Ft
197 025
0,605208% 3 420 525 Ft 3 249 499 Ft 39 747 Ft
Ft
19 891 Ft 228 724 Ft
118 439 682 112 517 698 1 376 288 4 137 525
20,956037%
Ft
Ft
Ft
Ft 417 708 Ft 7 919 831 Ft
565 181 682 536 922 598 6 567 501
19 702
37 792 598
100,000000%
Ft
Ft
Ft
500 Ft 1 989 084 Ft
Ft
100,000000%

Szarvas

Kardos

(végleges)

Létesítmény, eszköz

Gyomaendrőd teljes beruházása:
KEOP-1.1.1/2F/9-11-2012-0005
Darab
Kapacitás

Gyűjtő sziget
5
4 x 1100
1100 l-es komp.hulladékgyűjtő konténer
50
1 100
16 m3-es szelekítv hull.gy.jármű
1
16
Komposzt aprító és forgató
1
600
Hidraulikus homlokrakodó
1
600
Bio-kuka 240 l-es
986
240
Házi komposztáló
800
430
Háztartási komposztáló 400 l-es
80
400
Háztartási komposztáló 1000 l-es
20
1 000
Válogató rendszer
1
500
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043
Eszközbeszerzés Gyomaendrőd
Mennyiség (db)
GPS nyomkövető és RFID rendszer, érzékelők az autón
(kísérleti gyűjtés Kardson)
1
5t billenős pótkocsi + 80 LE erőgép (egyedileg rendelhető
lomtalanításhoz)
1
Szállítójármű (3,5 tonna)
1
Szállítójármű (7 tonna)
1
Szállítójármű - daru felépítmény
1
120 l-es gyűjtőedény vegyes gyűjtésre (RFID chip nélkül)
5 246
Járatoptimalizáló rendszer a meglévő vegyes gyűjtőautókra
(GPS, érzékelők az autón)
5
Számítógépes konfiguráció, hardware (GPS és RFID
rendszer logisztikai irányítására)
1
3 m3 konténer
10
5 m3 konténer
10
Szállítójármű - kitoló gémes konténerszállító felépítmény
1
Villás targonca (6t, diesel)
1
Mobil üvegtörő kanál + erőgép (Bobcat)
1
Forgó kotró
1
Járat optimalizáló szoftver
6/13
RFID szoftver
1/6
Összefoglaló adatok a két pályázat bekerüléséről
Gyomaendrőd teljes bekerülési költsége:
333 683 306 Ft
A beruházásokra kapott támogatás:
309 055 420 Ft
Önerő:
24 627 886 Ft
További önerő, mint visszafizetés (1 db
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Kapacitás
mértékegysége
l / db
l / db
m3
t / év
t / év
l / db
kg / db
l / db
l / db
t / év / műszak

Telepítés
helyszíne
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd

hulladékgyűjtő jármű):
40 156 126 Ft
Önerő mindösszesen:
64 784 012 Ft
Támogatás intenzitása (%):
80,58518%
Támogatás intenzitása (Ft):
268 899 294 Ft
Amennyiben 2F pályázat nem valósul meg,
Gyomaendrőd részéről visszafizetendő
333 683 306 Ft
támogatás:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai a 2F pályázat kapcsán:
17/2008. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat KEOP 1.1.1 pályázat benyújtása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2898115
18/2008. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás okiratainak elfogadása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2898116
19/2008. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának
módosítása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2898117
20/2008. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési
Megállapodásának elfogadása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2898118
23/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat KEOP -1.1.1-pályázati projekt megállapodás kiegészítése
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2897725
551/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás KEOP-1.1.1/2F. pályázat
második fordulóra történő beadásáról tájékoztató
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2918177
554/2012. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás KEOP-1.1.1/2F. pályázat
második fordulóra történő beadása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2918182
556/2012. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat Önerő többlet biztosítása a KEOP 1.1.1/2F. jelű pályázathoz
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2918192
134/2013. (III. 28.) Képviselő-testületi határozat Társulás keretében hulladékgazdálkodással kapcsolatos
pályázatokról beszámoló
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2925137
271/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése…” c.
pályázattal kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2928700
411/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatokról
tájékoztató
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2928828
514/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat Hulladékgazdálkodási közszolgálgatás helyzetéről szóló tájékoztató
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2928932
76/2015. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat Települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtéséről beszámoló
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2939034
180/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat Beszámoló települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2950618
A támogatás visszafizetése miatt két igen fontos kérdéskör merül fel.
1. a nem támogatott eszközök vagyonrendezése
2. a támogatás visszafizetés miatti felelősség
A vagyon rendezésével kapcsolatban, még további tárgyalásokra van szükség a Társulással és Támogató
Hatósággal. A felelősség kérdésében pedig egy átfogó vizsgálat lefolytatása szükséges, melyben megállapításra
kerülhetnek a pontos felelősségi viszonyok.
Jelen előterjesztés tárgya továbbá az, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a Társulásra átruházott
hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatásköröket visszavonja. Az ezzel kapcsolatos Társulási határozat szintén az
előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
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Esélyegyenlőségi Bizottság

határozati javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"Pályázati támogatás visszafizetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005
azonosító számú pályázatról, valamint a visszafizetési kötelezettségről szóló tájékoztatót. Egyben dönt arról, hogy a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát érintő beruházással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségének 8 egyenlő
részletben eleget tesz, összesen 40.156.126 forint értékben. Forrásként a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005
azonosító számú pályázat Áfa-megelőlegezés visszatérítéséből származó bevétel 34.388.000 Ft összegét, valamint
a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett 2016. évi osztalékból 5.768.126 Ft összeget jelöli meg. A
képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötendő
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Polgármesteri felhatalmazás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy
kezdeményezze a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásnál a felelősségi viszonyok megállapítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 05. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Pénz visszafizetési megállapodás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázatban el
nem számolható tételek visszafizetéséről szóló megállapodást az alábbiak szerint elfogadja, továbbá felhatalmazza
Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázatban
el nem számolható tételek visszafizetéséről
mely létrejött egyrészről
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540-Szarvas, Kossuth utca 19.
Törzsszám: 583088
Adószám: 15583082-2-04
Képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke és Dr. Melis János címzetes főjegyző
(a továbbiakban: Társulás)másrészről
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Képviseli: Toldi Balázs polgármester és Dr. Uhrin Anna jegyző
Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Képviseli: Ribárszki Péter polgármester és Dr. Szebegyinszki Attila jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Képviseli: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János címzetesfőjegyző
(a továbbiakban együtt: önkormányzatok)
továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
1.
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosítószámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” elnevezésű projekt kapcsán a Társulásnak a 2. pontban részletezett
gépjárművek, mint el nem számolható tételek vonatkozásában 158.600.892 Ft visszafizetési kötelezettsége
keletkezett.
A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság részletfizetési megállapodást kötött 2017. április 26. napján.

2.

A pályázati támogatásból beszerzett, nem elszámolható eszközök adatai:
Szarvas
Eszköz megnevezése

DAF hulladékgyűjtő jármű (alváz)
felépítménnyel
DAF konténerszállító jármű pótkocsival

Menny. Megjegyzés
1

1

Frsz:
NRX-468
Frsz jármű:
NPT-511
Frsz pótkocsi:
WBA-137

nettó
beszerzési ár

DAF hulladékgyűjtő jármű (alváz)
felépítménnyel

Menny. Megjegyzés
1

Frsz:
NRX-469

11 585
700

54 495
700

54 495 700

43 540 000

11 755
800

55 295
800

55 295 800

Eszköz megnevezése
DAF hulladékgyűjtő jármű (alváz)
felépítménnyel

Menny. Megjegyzés
1

nettó
beszerzési ár
42 910 000

Kondoros
Frsz:
NRX-470

Összesen
bruttó

42 910 000

Gyomaendrőd
Eszköz megnevezése

Ár/db
áfa ( bruttó )

nettó
beszerzési ár
42 910 000

Ár/db
áfa ( bruttó )
11 585
700

54 495
700

Ár/db
áfa ( bruttó )
11 585
700

54 495
700

Összesen
bruttó
54 495 700

Összesen
bruttó
54 495 700

3.
Az I.2. pontban megjelölt eszközök tulajdonosa a Társulás. Amennyiben a tulajdonjog átruházásra kerül, a
gépjármű azon önkormányzat könyveibe kerül, aki a visszafizetési kötelezettséget teljesítette.
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II. A megállapodás tárgya
1.
A Felek akként rendelkeznek, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú pályázatban el nem
számolható tételek visszafizetési kötelezettsége azon önkormányzatot terheli, ahol a gépjármű ténylegesen
használatban van.
2.
A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező kimutatások
szerinti összeget a Társulás 10402142-49555648-50521041 számlájára megfizetik.
3.
A részletfizetés módját és határidejét az esedékes követelés visszafizetési határidejéhez igazított pénzeszköz
megállapodás rendezi.
III. Egyéb rendelkezések
1.
Jelen megállapodás a Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság között kötött részletfizetési megállapodás szerinti
visszafizetés rendezését célozza.
2.
Jelen megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.
3.
A felek jelen megállapodás végrehajtása, illetőleg a pályázat teljes megvalósítása során kötelesek
együttműködni, egymást a teljesítéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul tájékoztatni.
4.
A tájékoztatás elmulasztásából valamint a részletfizetés határidőn túli teljesítéséből eredő kárért a mulasztó
fél a felelős.
5.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban foglaltakat a megállapodás aláírásának napjától
alkalmazzák.
6.
A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Szarvas, 2017. ……………………. hó ………… nap

.........................................................................
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

.........................................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

.........................................................................
Szarvas Város Önkormányzata

.........................................................................
Kondoros Város Önkormányzata

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. 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 jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának 2017. 05. 03.-ai módosítását az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2017. május 3.
1. §
A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének kiegészítése „Átruházott hatáskörök jegyzéke” 2017. május 16.
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nappal hatályon kívül helyezve.
2. §
A Társulási Megállapodás 4. sz. melléklete „A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működésének eljárásrendje” az alábbi 6. ponttal egészül ki:
6. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú pályázatban el nem számolható tételek visszafizetési kötelezettsége
azon önkormányzatot terheli, ahol a gépjármű ténylegesen használatban van.
Település
Szarvas

Gyomaendrőd
Kondoros
Összesen:

Tételek
1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz)
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő járműre
1 db DAF konténerszállító gépjármű
Ügyleti és késedelmi kamat
1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz)
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő járműre
Ügyleti és késedelmi kamat
1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz)
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő járműre
Ügyleti és késedelmi kamat

Visszafizetési kötelezettség
80 901 821 Ft
40 156 126 Ft
40 156 127 Ft
161 214 074 Ft

A megfizetés módját a Társulás és az érintett önkormányzatok külön megállapodásban szabályozzák.
Szarvas, 2017. május 3.

Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Szarvas, 2017. május 3.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város címzetes főjegyzője

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 05. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
Ambrózi Erzsébet, Mile Erika, Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy önkormányzatunk
2017. évben is benyújtsa a helyi közösségi közlekedés előző évi működtetéséhez és szolgáltatás fejlesztéséhez
támogatási igényét. A támogatás összege a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés
mértékéig igényelhető azzal, hogy az nem eredményezheti a szolgáltató túlfinanszírozását. Benyújtási határidő
2017. június 12.
Kötelező melléklet az önkormányzat határozatban foglalt nyilatkozata az alábbiakról:
az Önkormányzat a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2017 egész évben folyamatosan fenntartja.
a helyi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez 2016 évben a szolgáltatónak mennyi nettó
összegű önkormányzati támogatást adott,
pályázati eljárás útján vagy nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval
a közszolgáltatási szerződést.
A pályázat melléklete továbbá a szolgáltató Mobilbusz Közlekedési Kft. Gyomaendrőd város helyi közösségi
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016 évi ellátásáról készített beszámolója, mely az
előterjesztés melléklete.
A támogatási igény pozitív elbírálása esetén a megítélt támogatás még 2017. évben átutalásra kerül a
szolgáltatónak.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.
1. döntési javaslat
"Pályázat benyújtás helyi közösségi közlekedés támogatására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2017. évi a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása pályázati kiírására. Az
önkormányzat kinyilatkozza:
1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2017. január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja.
2. a helyi közlekedés 2016. évi működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez 2016. december 31-i fordulónappal a
Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 18 840 000,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza nem
térítendő önkormányzati támogatást számolt el.
3. a közszolgáltatási szerződést
105/2008(III.27.) Gye. Kt. határozatában elfogadott, pályázati eljárás útján nyertes Mobilbusz
Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg 2008. április 14-én, mely hatályos 2016. április 30-ig.
77/2016(II.25.) Gye. Kt. határozatában kijelölés által létrejövő közszolgáltatási szerződést a
Mobilbusz Közlekedési Kft.-vel 2016. május 1 – 2017. április 30..közötti időtartamra. A szerződés
közvetlen odaítélés alapján biztosítja a helyi közösségi közlekedés fenntartását..
2016/S 044-072062 számon megjelent hirdetménnyel induló nyílt eljárás nyertese fogja a 2017. év
további szakaszára megkötni, és ellátni a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 12.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
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"helyi közösségi közlekedés 2016 szolgáltatói beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mobilbusz Közlekedési Kft. Gyomaendrőd
város helyi közösségi közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról készített
beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 12.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Beszámoló
a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. Gyomaendrőd
város helyi közlekedésével összefüggő
közszolgáltatási feladatainak
2016. évi ellátásáról

Készült:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. május 31-ei
dátummal

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ ............................................................................................................................3
1. GYOMAENDRŐD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA ...........................3
2. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY .....................................................................................................4
3. JÁRMŰÁLLOMÁNY-ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ..................................................................4
4. TARIFÁK, UTAZÁSI OKMÁNYOK, BIZTOSÍTÁS ...............................................................5
5. FORGALOM SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK, UTAS TÁJÉKOZTATÁS ...........................5
6. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MUTATÓK ALAKULÁSA 2016.évben ..........................................6
................................................................................................................................................

2

BEVEZETŐ
Gyomaendrőd város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti közlekedési
tevékenységet a Mobilbusz Közlekedési Kft. végzi, az 1990. évi LXV. sz. - Ötv. -, az 1990.
évi LXXXVII. sz. - Ár. tv. - és a 2004. évi XXXIII. sz. – Atv. - törvények előírásai szerint, az
Önkormányzattal 2008. évben megkötött, 2016. április 30.-ig hatályos közszolgáltatási
szerződés alapján. 2016. május 1-től 2017. július 31-ig Közszolgáltatási szerződés közvetlen odaítélés alapján – meghosszabbításra került az autóbusszal végzett, menetrend
szerinti helyi, közúti személyszállítási szolgáltatás.
Erőforrásainkat az elkötelezettségünknek megfelelően utasaink és az Önkormányzat
szolgáltatásainkkal szembeni elvárásainak teljesítésére, a közszolgáltatási szerződésnek, a
megállapodásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági határozatoknak megfelelő,
panaszmentes kiszolgálásra, továbbá a Társaságunk által kiadott Üzletszabályzatban,
valamint a hatályos menetrendekben rögzített követelmények maradéktalan betartására
összpontosítjuk.

Tevékenységünk legfontosabb feladatai az utazási igények kielégítésének, az utaskiszolgálás minőségének folyamatos javítása, valamint járműveink karbantartottságával
összefüggő környezetterhelés minimalizálása. A közszolgáltatási szerződésben vállalt
feladataink tervezése és megvalósítása során, kiemelt figyelmet fordítunk szolgáltatásaink
minőségi jellemzőivel kapcsolatos vevői igények kielégítésére, továbbá az utazóközönség
testi épségének védelmét célzó baleset-megelőzési és munkabiztonsági előírások
betartására.
1. GYOMAENDRŐD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA
A Mobilbusz Közlekedési Kft. alvállalkozó alkalmazása nélkül a közszolgáltatási szerződés
mellékletét képező menetrendben meghatározott útvonalon tanítási munkanapokon 16
járatpárt, tanítási szüneti munkanapokon 11 járatpárt, munkaszüneti napokon (szombatvasárnap) pedig 2 járatpárt közlekedtet.
Tanítási napokon naponta 355 km-t, tanítási szünetben munkanapokon 235 km-t míg szabad
és munkaszüneti napokon naponta 56 km, illetve 59 km tesznek meg autóbuszaink
Gyomaendrőd város útvonalhálózatán.
2016. évben a helyi forgalomban autóbuszaink 96.931 km futást teljesítettek. Szállított
utasaink száma: 226.998 fő
Gyomaendrőd városban kétféle bérlet került rendszeresítésre, nevezetesen a teljes árú,
valamint a kedvezményes havi bérlet. A hivatkozott utazási okmányokkal, illetve a járatokon
megváltott menetjeggyel lehet közlekedni, az előzőekben felsorolt menetrendszerűen
közlekedő helyi autóbuszok mindegyikén.
Menetrend módosítás 1 alkalommal történt 2016-ban. Október 01-től autóbuszaink a
Békéscsaba felé közlekedő vonathoz, a Dérynétől 5:20, illetve 6:20 órakor közlekednek 5:15
és 6:15 helyett.
Továbbá a Mamutech Hungary Kft-től érkezett kérésnek megfelelően a Képviselő Testület
jóváhagyásával történt a menetrend változás.
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A városi rendezvényekre, így március 15-én, augusztus 20-án, a Hősök napján 05.31-én,
október 23-án, június hónapban az Öregszőlői paprikás krumpli főző versenyre, Kállai
Ferenc emléknapra ingyenes járatokat biztosítottunk. Sajnos március 15-én nem jó
időpontban közlekedett az ünnepi járat, így egy pár utasunktól az okozott kellemetlenségért
elnézést kértünk. Az adventi vasárnapokon szintén ingyenes járatot biztosítottunk a
megrendezésre kerülő műsorokra.
Járat kimaradás nem történt, míg járatkésés 1 alkalommal volt, amikor az autóbusz férőhely
kihasználása miatt nagyobb autóbusszal kellett közlekednünk mint amivel az indulási
időpontban a megállóban várakoztunk, ez 1-2 perces csúszást okozott a menetrendhez
képest.
2. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY
Az
Utazóközönség
elégedettségének,
az
utas-kiszolgálás
minőségének
és
megbízhatóságának biztosítása érdekében társaságunknál 1 fő ügyvezető 1 fő szakmai
irányító, 1 fő műszaki vezető - autóbuszvezető, 5 fő autóbuszvezető, 4 fő jegypénztáros
dolgozik. Az utazási feltételek betartásának ellenőrzésében önzetlenül segíti munkánkat
Gyomaendrőd városában működő polgárőrség.
Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése
érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek,
továbbá az utas balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket, és a közvetlen
forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres, munka- és
tűzvédelmi oktatásban részesítjük.
Valamennyi munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó törvényi, szakmai,
képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3. JÁRMŰ ÁLLOMÁNY – ESZKÖZGAZDÁLKODÁS

Frsz.

Típus

Gyártá
si idő

Ajtók
száma

Száll, szem száma

LGT 303

MAN

1993.

3

33+66

LPP 326

MAN

2003.

3

33+66

LYJ 892

Volkswagen

2000.

1

20

LYP 743

MAN

1993.

4

160

LNB 326

IVECO

2003.

1

20

MJZ 869

Volkswagen

1997.

2

24

Társaságunknál 2016 évben az autóbuszok napi karbantartása és a műszaki vizsgára
történő felkészítés megtörtént. Valamennyi járművünk így megfelelő esztétikai állapotú,
teljesítik a jogszabályban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő
műszaki és biztonsági paramétereket. A járművek egységes megjelenésűek.
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4.TARIFÁK, UTAZÁSI OKMÁNYOK, BIZTOSÍTÁS
2016. évben tarifáink nem változtak a 2015. évihez képest, melyek a következők:
vonaljegy
200,-Ft
teljesárú bérlet
3.150,-Ft
kedvezményes bérlet
630,-Ft
Utasaink a vonaljegyeket az autóbuszokon válthatják meg, míg bérleteiket az autóbuszon, a
mozgó jegypénztárosoknál és az ügyfélszolgálati irodánkban vásárolhatják meg.
Valamennyi utasunkat a helyi járatokon történő közlekedésekor a Groupama Garancia
Biztosítónál kötött utasbiztosítás védi az esetleges káresemények során.

5. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK, UTASTÁJÉKOZTATÁS
Gyomaendrőd város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedését érintően folyamatosan
figyelemmel kísérjük az utasforgalmat, az előzőekben vázolt járataink kihasználtságát, a
területünkön lévő gazdasági szervezetek munkavállalóinak létszámmozgását, az
átszervezéseket, továbbá a tanuló ingázások módosulásait. Rendszeresen megbeszéléseket
és tárgyalásokat folytatunk a város Önkormányzatának illetékes vezetőivel, különös
tekintettel a hozzájuk egyénileg eljuttatott vagy a lakosság szélesebb körében
kezdeményezett menetrend változtatási kérelmek, javaslatok tárgyában. Az utasszámlálási
felméréseink során tapasztaltakat figyelembe véve, valamint az Önkormányzattól, a
munkáltatóktól, az iskolák fenntartóitól kapott információk alapján tervezzük meg és hajtjuk
végre a forgalomszervezési intézkedéseket.
Az autóbuszok műszaki és esztétikai állapotára irányuló panasz sem az utazóközönség, sem
pedig a vállalatok és intézmények részéről nem érkezett Társaságunkhoz. Az idei évben
utas oldalról javaslat sem érkezett a menetrend változtatására.,
Társaságunk a helyi járat menetrendjét a megállóhelyeken lévő menetrendi táblákon,
szóróanyagokon, internetes honlap oldalán teszi közzé, illetve az Önkormányzat a város
honlap oldalán jeleníti meg.
Munkaidőben szóbeli és telefonos tájékoztatást és a szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos mindennemű ügyintézést végzünk telephelyünkön az ügyfélszolgálati
irodánkban.
Jogszabályi kötelezettségünknek megfelelően Üzletszabályzatban tettük közzé a
közforgalmú autóbusz közlekedés igénybevételének feltételeit. Az üzletszabályzat elérhető a
www.mobilkft.hu honlapunkon, más információk mellett.

6. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MUTATÓK ALAKULÁSA 2016-ban
Gyomaendrőd város helyi autóbusz-közlekedésének a vizsgált időszakra vonatkozó
bevételi, teljesítményi és forgalmi-statisztikai adatai a következők szerint alakultak:
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt
eljárásban
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Uhrin László (5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 15.) kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint
meg kívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan az úgynevezett „kocsorhegyi” településrészen a Hármas-körös árvízvédelmi védtöltéshez közel, tanya és
mezőgazdasági ingatlanok között helyezkedik el. A közművek közül az áram rácsatlakoztatása biztosított. A 2005.
évi árvízvédekezés során a töltésen átszivárgott a víz, ezáltal a telken lévő épület és egyéb építmény károsodott, így
azokat le kellett bontani. Az ingatlan vismajor kárrendezés során 2006. évben került az önkormányzat tulajdonába.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a terület „Lf” jelű falusias
lakóterület.
Az önkormányzati kataszterben az ingatlan az egyéb vagyon részét képezi, amely forgalomképes.
Az ingatlan nincs hasznosítás alatt.
Az ingatlan becsült forgalmi értékét a szakvélemény nettó 105.000,- Ft összegben határozta meg.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése,
használatba- vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása, továbbá értékhatártól függetlenül e vagyon
megterhelése, fő szabályként, versenyeztetési eljárás eredményeként történhet.
A versenyeztetés formáját tekintve a nyílt árverést javaslom, ebben az esetben a licitálás során meg van annak a
lehetősége, hogy a kikiáltási árnál magasabb összegben kerül eladásra az ingatlan.
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 az ingatlan nyílt eljárásban történő
értékesítését a határozati javaslatban szereplő árverési kiírás szerint.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlan nyílt eljárásban történő
értékesítését. A Bizottság javasolja, hogy az árverési kiírásban
meghatározott kikiáltási ár 150 ezer Ft legyen.

Döntési javaslat
"Árverés meghirdetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Kocsorhegy 9861 hrsz.-ú, kivett,
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2 területű ingatlant értékesítésre nyílt árverést hirdet az
alábbi kiírás alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2
területű ingatlan értékesítésre
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Az árverést 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
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyfordulós nyilvános árverést
hirdetett a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd, Kocsorhegy 9861 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen 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 az
ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt az árverésen. 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 az árverésen kell igazolni.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe
helyezésre került.
1. Kikiáltási ár, induló licit: 150.000,- Ft. Licitlépcső: 1.000 Ft.
2. Az ingatlan leírása:
Helyrajzi szám
9861 hrsz.

Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés

Megnevezése: kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület. Területe: 1050 m 2 .
Az ingatlan az úgynevezett „kocsorhegyi” településrészen a Hármas-körös árvízvédelmi
védtöltéshez közel, tanya és mezőgazdasági ingatlanok között helyezkedik el. A közművek
közül az áram rácsatlakoztatása biztosított. A telken lévő épület és egyéb építmény
lebontásra került.

3. A szabályozási terv előírásai.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján „Lf” falusias lakóterület
előírásai vannak érvényben.
4. Az árverés
4.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
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4.3 Ideje: 2017. június 19. 10 óra.

Árverési biztosíték

5. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 15.000,- Ft árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2017.
június 19.-én 9 óráig - el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402
számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
6. Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény
megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
Szerződéskötés feltételei
7. Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
8. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
9. A szerződéskötés egyéb feltételei:
9.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett –
szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
9.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 9.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
Egyéb információk
10. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet a város honlapján megtalálható.
11. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 8 és 14 óra között. Az ingatlan nem körülzárt, a helyszínen megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2017. május 02.

Készítette:

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

2
I. ÉRTÉKLAP

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
105.000,- Ft, azaz: Százötezer forint.

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

Az értékbecslés fél évig érvényes. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az inflációs
rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2017. május 02.
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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, Tanya III. kerület 19/2. szám (Kocsorhegy, 9861 hrsz.)
alatti kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan becsült forgalmi értékéről
készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: értékesítés előtt a becsült
forgalmi érték meghatározása.
Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
A becsült értéket piaci összehasonlító
figyelembevételével határoztam meg.

adatok

és

végrehajtáshoz

kiadott

értékelések

Az önkormányzati kataszterben az ingatlan az egyéb vagyon részét képezi, amely forgalomképes.
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 értelmében nyílt árversen (
versenyeztetés útján ) történhet.

II. Az ingatlan leírása
Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan elhelyezkedése:
Helyrajzi szám:
Telek nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Kocsorhegy
9861
1050 m2
1/1
Kivett
kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület
E.ON vezetékjog a mellékelt földkönyv szerint

Az ingatlan tulajdonosa:
 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az ingatlan az úgynevezett „kocsorhegyi” településrészen a körös árvízvédelmi védtöltéshez közel
tanya és mezőgazdasági ingatlanok között helyezkedik el. A közművek közül az áram
rácsatlakoztatása biztosított. A 2015. évi árvízvédekezés során a töltésen átszivárgott a víz, ezáltal a
telken lévő épület és egyéb építmény károsodott, így azokat le kellett bontani. Az ingatlan vismajor
kárrendezés során 2006. évben került az önkormányzat tulajdonába.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a terület
„Lf” jelű falusias lakóterület.
A telkekre az „Lf 1” jelű építési övezet előírásai vonatkoznak az alábbiak szerint
8. § (1) Az Lf jelű falusias lakóövezet területén:
a) Az övezetben csak 20-45° közötti tetőhajlású épületek építhetők.
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b) Egy rendeltetési egységre biztosítandó legkisebb telekméret: 350 m2, amelyben a gépkocsi
tárolókat nem kell figyelembe venni.
c) Közműellátás szintje: teljes, kivétel Öregszőlő, Kocsorhegy, Nagylapos területe, ahol a részleges
közművesítettség is elégséges.
(2) Öregszőlő és Kocsorhegy területén az „építési hely” hátsó határa az utcavonaltól számítva max. 45
m.
(3) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
(4) Az O-30/4,5-800 jelű építési övezetben az utcai telekszélesség: min 17 m, saroktelek esetén 20 m.
(5) Az Lf jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
**megjegyzés: 5 m-nél kisebb meglévő előkerthez való csatlakozás 0-1,5 m eltéréssel a telek belseje
felé legfeljebb 5,0 m előkertig engedélyezhető.
Az építménymagassági előírás a közterület felőli épület első 15 m-ére vonatkozik, amelytől távolodva
15 m-enként 1,5 m-es építménymagasság-növekedés engedélyezhető az építési helyen belül. Az
építmény legnagyobb magassága a 7,5 m-es homlokzatmagasságot sehol sem haladhatja meg.

Je
l

Övezeti
jel

Beépítési Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min min (m) min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
(m)
O 30 Oldalh. álló
30
3,5-4,5
700
40
5**
4
6

Lf Lf
1
(4) Az Lf jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
b) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
d) szálláshely-szolgáltató épület,
e) kézműipari építmény,
f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
g) sportépítmény,
h) nem nagyüzemi gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény.

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,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
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A várható hozam,
A kereslet – kínálat, stb.

Értéknövelő tényező:
1. A helyi építési szabályozás szerint beépíthető.
Értékcsökkentő tényező:
1. A települést jellemző alacsony ingatlan árak.
Ezen a településrészen az önkormányzat 2010 m2 területű 8,38 Ak értékű, szántó művelési ágú
ingatlant értékesített 2007. évben nyílt árverésen 32.000,- Ft összegben.
A jelenlegi hirdetési adatok között Gyomaendrődön nincs hasonló adottságú ingatlan. Jelenleg a
Bogárzó-zugban 300 ezer forintért árulnak 791 m2 területű beépíthető telket. Fajlagos ár: 380 Ft/m2.
A vizsgált ingatlan környezetében az elmúlt időszakban üres tanyahely nem került értékesítésre.
Végrehajtási eljárásban a kocsorhegyi településrészen 100 Ft/m2 fajlagos áron kerültek értékelésre a
hasonló tanyahelyek. Ezen végrehajtásra került tanyahelyek értékesítése nehéz, nincs jelentkező a
licitálásra.
Az ingatlan elhelyezkedése, beépíthetősége, a rendelkezésre álló információk alapján a fajlagos
becsült forgalmi értéket 100,- Ft/m2 összegben határoztam meg.
Becsült érték: 100 Ft/m2 x 1.050,- Ft/m2 = 105.000,- Ft.

IV. Összefoglalás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám )
alapján elvégeztem az
a Gyomaendrőd, Tanya III. kerület 19/2. szám (9861 hrsz.) ingatlan értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az
ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
105.000,- Ft, azaz: Százötezer forint.

V. Záradék

Jelen értékbecslési szakvélemény a vizsgált ingatlan értékesítéséhez 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.
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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. május 2.

Csényi István
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2017. áprilisi 26.-i ülésén a Gyomaendrőd,
Külterület 02712/15 hrsz.-ú kivett csatorna megnevezésű, 1273 m2 területű ingatlan értékesítésre nyílt pályázatot
hirdetett [230/2017.(IV.26.) önkormányzati határozat].
A pályázati kiírás fontosabb feltételei:
1. Nettó induló ár: 105.000,- Ft.
2. A meghirdetett ingatlanra 10.500,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell
csatolni.
3. 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.
4. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bíráltja el. A pályázat nyertese az,
akit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 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.
5. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
6. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. május 17. 10 óra volt. Az ajánlatok bontása 11 órakor megtörtént.
Határidőre Varga Lajos nyújtotta be ajánlatát, nyilatkozott a pályázati feltételek elfogadásáról. Az ingatlan vételárára
nettó 105.000,- Ft összegű ajánlatot tett. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázó a személyes
adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben járul hozzá. A pályázatában közölt adatoknak
az elbírálás utáni nyilvánosságra hozatalához nem járul hozzá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a pályázati kiírásban fenntartotta azon jogát, hogy pályázatok ismeretében –
akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse. A benyújtott pályázat ismeretében javasoljuk az
eljárást eredményesnek nyilvánítani, továbbá az adásvételi szerződés megkötését, azzal, hogy az eljárási költségek
megfizetése a vevőt terhelik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, mivel a pályázat
benyújtásának határidejét megelőzően ülésezett.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati
eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és a pályázóval kerüljön
megkötésre az adásvételi szerződés.

Döntési javaslat
"Pályázat elbírálása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú kivett
csatorna megnevezésű, 1273 m2 területű ingatlan értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra Varga Lajos
beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Varga Lajosnak a Gyomaendrőd, Külterület
02712/15 hrsz.-ú kivett csatorna, 1273 m2 területű megnevezésű ingatlanra tett ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
1. Vételár: nettó 105.000,- Ft,
2. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történik,
4. Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 napon belül.
5. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint a földhivatali eljárás díjának megfizetése a
vevőt terhelik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú ingatlan
telekrészének értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő–testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. márciusi 30.-i ülésén a Gyomaendrőd, Pásztor
János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból telekalakítással létrejövő
mintegy 945 m2 nagyságú területrész értékesítésre nyílt pályázatot hirdetett [159/2017.(III.30.) önkormányzati
határozat].
A pályázati kiírás fontosabb feltételei:
1. Nettó fajlagos induló ár: 2.000,- Ft/m2 .
2. 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.
3. 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.
4. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az,
akit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 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.
5. A pályázat nyertese a záradékolt telekalakítási eljárás jogerőre emelkedéséről történő értesítést követően 15
napon belül szerződést köt.
6. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
7. A telekalakítási eljárás és szabályozási terv módosítása során felmerülő összes költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. április 28. 10 óra volt. Egy ajánlat érkezett be, melynek a bontása
megtörtént.
Határidőre a Rautóth Centrum Kft., (5600 Békéscsaba, Gyöngyösi u. 51.) nyújtotta be ajánlatát. A Rautóth Centrum
Kft. nyilatkozott a pályázati feltételek elfogadásáról. Az ingatlan vételárára nettó 2000,- Ft/m2 összegű ajánlatot tett. A
pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a pályázati kiírásban fenntartotta azon jogát, hogy pályázatok ismeretében –
akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse. A benyújtott pályázat ismeretében javasoljuk az
eljárást eredményesnek nyilvánítani, továbbá az adásvételi szerződés megkötését, azzal, hogy az eljárási költségek
megfizetése a vevőt terhelik.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a pályázati eljárás eredményessé
nyilvánítását, illetve a nyertes pályázóval az adásvételi szerződés
megkötését.
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a pályázati eljárás eredményessé
nyilvánítását, illetve a nyertes pályázóval az adásvételi szerződés
megkötését.

Döntési javaslat
"Pályázat elbírálása "
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 mintegy 945 m2 nagyságú
területrész értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra a Rautóth Centrum Kft., (5600 Békéscsaba,
Gyöngyösi u. 51.) beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rautóth Centrum Kft., (5600 Békéscsaba,
Gyöngyösi u. 51.) Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanból telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú területre tett ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
1. Vételár: nettó 2000,- Ft/m2 .
2. A pályázat nyertese a záradékolt telekalakítási eljárás jogerőre emelkedéséről történő értesítést követően 15
napon belül szerződést köt.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történik.
4. Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 napon belül.
5. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint a földhivatali eljárás díjainak megfizetése a
vevőt terhelik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zártkerti ingatlan művelés alól való kivonása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező Gyomaendrőd, zártkert 14879/8 hrsz.-ú, legelő
megnevezésű, 3125 m2 területű, 1,63 AK értékű ingatlan megvásárlására van érdeklődés.
A legelő a gyomai településrész belterületei határához közel a Mezőberény irányába vezető 46-os főközlekedési
útvonal mellett helyezkedik el. Megközelítése a műútról letérve földúton lehetséges.
A város helyi építési szabályzatáról 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet az ingatlanra „Ge1” jelű ipari gazdasági
építési övezet előírásai vonatkoznak, amely az alábbiak szerint beépíthető.
Az építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a tulajdonos, a
használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
b) ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények, amelyek nem jelentős zavaró hatásúak,
c) parkolóház, üzemanyagtöltő,
d) hulladékgyűjtő udvar.
A 14879/8 hrsz.-ú legelő Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) rendeletében (továbbiakban: vagyonrendelet)
meghatározottak szerint az önkormányzat törzsvagyonát képezi, melyek kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná lett
minősítve.
A területet az önkormányzat megfelelő funkció hiányában nem tudja hasznosítani, illetve fejlesztés szempontjából
kieső résznek számít.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyongazdálkodás feladatai között meghatározza a
vagyontárgyak hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, mellet a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítését is.
Az érdeklődésre való tekintettel javasoljuk az ingatlan értékesítését.
Az ingatlan lényegesen magasabb áron történő értékesítése érdekében javasoljuk a zártkerti művelés alóli kivonást.
A kivonást követően az ingatlan tulajdonjogát nem csak kizárólag a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CXXII. törvényben meghatározott földművesek szerezhetik meg.
A zártkerti művelés alóli kivonást az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXL. törvény 89/A § alapján 2017.
december 31. napjáig ingyenesen meg lehet tenni.
Ha a zártkerti ingatlant kivonják a művelés alól, attól nem változik meg a terület építési övezeti besorolása, de
könnyebbé válik az értékesítése. Tehát a zártkerti ingatlan, amely nincs mezőgazdasági célra hasznosítva, és azt
értékesíteni kívánják, akkor, kivonást követően nem kell végigmenni a jelenlegi szigorú elővásárlási és jóváhagyási
szabályokon, ami a termőföldekre vonatkozik.
A vagyonrendelet 7. § (1), bekezdése alapján a termőföld zártkerti művelés alóli kivonása Képviselő-testületi
hatáskörbe tartozik.
A vagonrendelet 23. § -a alapján a mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának előkészítése és a
Képviselő - testületi döntés végrehajtása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

A Bizottság javasolja a zártkerti ingatlan művelés
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Bizottság

alóli kivonását.

Döntési javaslat
"Zártkert művelés alóli kivonása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXL. törvény 89/A §-a alapján a
Gyomaendrőd, zártkert, 14879/8 hrsz.-ú, legelő megnevezésű, 1,63 aranykorona értékű ingatlant zárkerti művelés
alól kivonatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 07. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szántó művelési ágú termőföld felajánlás
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Horváth Csaba 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 5. szám alatti lakos Gyomaendrőd Város Önkormányzata
részére édesanyja Horváth Lászlóné 1024 Budapest, Keleti Károly utca 38. szám alatti lakos tulajdonos
képviseletében ajánlatot tett a Gyomaendrődi 02621/3 hrsz.-ú szántó és kivett anyaggödör megnevezésű, 26,734 ha
területű, 564,01 AK értékékű termőföld ½ tulajdoni hányadának értékesítésére.
A termőföld felajánlással kapcsolatos fontosabb adatok
Elhelyezkedés
Gyomaendrőd, külterület, Túrkeve határához közel az úgynevezett
„Csejten”.
Helyrajzi száma:
02621/3
Területe:
26 ha 8500 m2
Megnevezése:

Kat. jöv.:
Átlag AK érték:
Tulajdonosok:
Horváth Lászlóné tulajdoni
hányadának adatai:
Bejegyzett jogok, terhek:
Földhasználó:
Földhasználat lejárati ideje:
Vételár ajánlat az ½ tulajdoni
hányadra:

a)
szántó, 26 ha 7340 m2
b) kivett anyaggödör, 1160 m 2
564,01 AK
21,09
1.
Horváth Lászlóné, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 38., ½,
2.
Nagy Zsolt József, 1132 Budapest, Visegrádi utca 17. 3/7., ½.
Terület: 13 ha 4250 m2 , aranykorona értéke: 282,01.

Bányaszolgalmi jog a mellékelt nem hiteles tulajdoni lap-szemle szerint.
Agrokeve Kft. (5420 Túrkeve, Széchenyi utca 28.) haszonbérleti jogviszony
alapján
2027.10.31.
18.894.670,- Ft. Aranykorona értékre vetítve: 67.000,- Ft/AK.

Horvát Csaba a felajánlással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta.
1.
Az előzetes megbeszélések alapján a tulajdonostárs Nagy Zsolt József hozzá fog járulni az ingatlan ½-ed
részének az értékesítéséhez, nem kíván élni az elővásárlási jogával.
2.
A haszonbérlő várhatóan hozzá fog járulni a haszonbérleti szerződés megszüntetéséhez, amennyiben az új
tulajdonos nem kívánja azt fenntartani.
3.
A termőföld eladási ajánlatával megkereste a szomszédos ingatlanok tulajdonosait is.
A termőföld ½-ed tulajdonrésze megszerzésének korlátai.
1.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Ftv.)11. § (2)
bekezdés c) pontja alapján termőföld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
közfoglalkoztatás céljára szerezheti meg.
2. Az előterjesztés időpontjában közfoglaltatási cél megvalósításához történő termőföld megszerzéséhez a
hatályos rendelkezések alapján nem igényelhető központi támogatás.
3.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre forrás az ingatlan megvásárlására.
4.
Az önkormányzat javára nem jegyeztethető be az ingatlan-nyilvántartásba a földhasználat.
5.
A Ftv. elővásárlási jogot biztosít. Az elővásárlási jogosultak sorrendjében az önkormányzatot megelőzi a
földműves tulajdonostárs, a földhasználó.
6.
A termőföld földhasználati joggal terhelt 2027. október 31. napjáig. Jelenleg nincs kellő információnk arról,
hogy a haszonbérlő milyen feltételek mellett hajlandó a szerződés megszüntetésére.
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
nyilatkozattételi jog Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg.
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A fent leírt szempontokat mérlegelve nem javasoljuk a termőföld 1/2–ed tulajdonrész megvásárlásának a
kezdeményezését.
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 termőföld felajánlás
elutasítását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a termőföld felajánlás
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 Horváth Lászlóné 1024
Budapest, Keleti Károly utca 38. szám alatti lakos felajánlását, azonban nem kívánja megvásárolni a Gyomaendrőd,
külterület 02621/3 hrsz.-ú, szántó és kivett anyaggödör megnevezésű, 26 ha 8500 m2 területű, 564,01 AK értékű
termőföld Horváth Lászlóné 1024 Budapest, Keleti Károly utca 38. szám alatti lakos ½ tulajdoni hányadát.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 05. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület közvilágítással kapcsolatos
kérelme
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz közvilágítási hálózat
bővítéssel kapcsolatban.
Az egyesület a Kecsegés-zug környezetében közvilágítási hálózat kiépítését tervezi, melyhez kéri az
Önkormányzatunk támogatását.
A beruházás során a területen összesen 40 db 36 W-os lámpatest kerülne felhelyezésre a meglévő közcélú,
Démász tulajdonban lévő hálózatra. Az egyesület a teljes kivitelezési költséget magára vállalja, azonban az
üzemeltetést és annak költségeinek viselését már nem tudja felvállalni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a
kötelező önkormányzati közfeladatok közzé tartozik a közvilágítás biztosítása.
A kiépítendő közvilágítási rendszer üzemeltetési költség kalkulációja:
Áram díj
3989 óra (éves közvilágítási órák száma) * 40 db * 45 W (1 db lámpatest teljes energia felvétele) = 7.180.200 W /év
= 7.180 kW/év
7.180 kW * 12,3 Ft + Áfa= 88.317 Ft + Áfa
Karbantartási díj
40 db * 2100 Ft + Áfa/év = 84.000 Ft + Áfa
Az Önkormányzatot terhelő éves költség: bruttó 218.842 Ft
Önkormányzatunk a város közvilágítási hálózatának üzemeltetésére 65 millió forint állami normatívát kap, mely a
közvilágítási hálózat hossza alapján kerül megállapításra, figyelembe véve a 10.000 fő feletti települések
közvilágítási költségeinek alakulását. Gyomaendrőd tényleges közvilágítási költsége megközelítőleg 32 millió
forint/év. Az állami normatívából fel nem használt rész egyéb kötelező önkormányzati feladatokra kerül
átcsoportosításra, mivel ez csak működésre fordítható.
A fentiek alapján az egyesület által kiépítendő hálózat üzemeltetésével járó költség az állami normatíva terhére
finanszírozható.
Véleményünk szerint az egyesület kezdeményezése az Önkormányzat érdekeit szolgálja, mivel egy olyan
szolgáltatás bővítést jelent, mely indokolt egy üdülő terület esetében. Mindezek figyelembevételével javasoljuk a
kezdeményezés támogatását és a fenntartási költségek felvállalását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Kérelem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület
közvilágítási hálózat bővítéssel kapcsolatos kérelmét támogatja. A Képviselő-testület vállalja, hogy az egyesület által
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kiépítendő közvilágítást az üzembe helyezést követően üzemelteti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vatai Gyula szennyvízcsatlakozási pályázata
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. április 4-től ismételten meghirdetésre került Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázatra 2017. április 10-én
Vatai Gyula Gyomaendrőd, Rácz Lajos u. 22. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a tulajdonában lévő Rácz Lajos
utca 22. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére maximális 100.000 Ft igényelt támogatással és
382.900 Ft önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 482.900 Ft, mely alapján a maximálisan
adható támogatás összege 100.000 Ft
A jelenleg rendelkezésre álló keret 1.365.499 Ft. A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos
elbírálás alá esnek.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Vatai Gyula Gyomaendrőd, Rácz Lajos utca 22. szám alatti
ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és 100 ezer Ft
összegű támogatásban részesítse.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Döntési javaslat
"Pályázat bírálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT-2016 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Vatai Gyula tulajdonát képző Gyomaendrőd, Rácz
Lajos utca 22. számú ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek nyilvánítja és
100.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Gyomaendrődi Járási Hivatal felújítási munkáihoz
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezte a Gyomaendrődi Járási Hivatal által használt 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. szám alatt lévő ingatlan területén lévő hátsó épület, „Kormányablak Osztály” épületrész felett lévő
tetőszerkezet héjazat cseréjét.
A cserét az elhasználódott, töredezett cserepek állapota indokolja. A Kormányhivatal a tetőfedés cseréjéhez
árajánlatot kért be. Az árajánlat az elvégzendő felújítási munkákat bruttó 7.430.389,- Ft összegben határozta meg.
Az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.
A Kormányhivatal Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, mint az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulást kéri a
tetőfedés cseréjének elvégzéséhez. Továbbá kezdeményezik a költségek Önkormányzat és a Kormányhivatal
közötti megosztását.
A járási hivatalok kialakításához kapcsolódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Békés Megyei
Kormányhivatal között 2012. október 30.-án megállapodás jött létre. A megállapodás IV. 1. 1.1 pontja többek közt az
alábbiak szerint rögzíti az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos
kötelezettségeket.
„A kizárólagosan használt ingatlanok esetében a Járási Hivatal viseli az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével,
karbantartásával kapcsolatos költségeket. Ezek közé tartoznak különösen a közüzemi szolgáltatások díjai, az
ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, illetve a Járási Hivatal foglalkoztatottai által okozott kisebb hibák
javítása. Az ezeken kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, rekonstrukciók
elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve
aki azt szükségesnek tartja.”
A tetőcsere munkálatokkal kapcsolatban egyeztetés történt a Békés Megyei Kormányhivatallal. Ennek
eredményeképpen javaslatként fogalmazódott meg, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a költségek 20 %-át
(1.486.078,-Ft) viseli. A költségek viselése az Önkormányzat részéről fejlesztési célú pénzeszköz átadás formájában
történhet, a 2016. évi szabad maradvány terhére.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a tulajdonosi hozzájárulás megadását, az
előterjesztett határozati javaslatban foglaltak szerint.
Döntési javaslat
"Tulajdonosi hozzájárulás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a
Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatti Kormányablak Osztályt magába
foglaló épületrész tetőhéjazat cseréje felújítási munkákat elvégeztesse.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tetőhéjazat cseréje munkálataihoz bruttó 1.486.078,-Ft összeggel járul
hozzá.
A tetőhéjazat csere munkálataihoz való hozzájárulás forrása: a 2016. évi szabad maradvány fejlesztési célú
pénzeszköz átadása formájában.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, a szükséges
jognyilatkozatot megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Csényi István
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd, 1090 hrsz. alatti ingatlan bérleti pályázatának eredménye
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 218/2017 (IV.27.) Gye. Kt. határozat alapján kiírásra került a 1090 hrsz-ú, 3,9171 ha nagyságú ingatlanból 250 m2
nagyságú területet hosszú távú bérletre vonatkozó pályázat.
A pályázati feltételek:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező Gyomaendrőd, 1090 hrsz. alatt lévő „kivett vízmű”
megnevezésű ingatlan 250 m2-es területét felajánlja bérbeadás útján történő hasznosításra, közműszolgáltatás
profilkötöttség mellett. A benyújtott pályázatban be kell mutatni az ingatlan hasznosítási célt.
2.
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli
társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek.
3.
A bérleti szerződés időtartama: határozott 12 éves idejű.
4.
A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb
800.000,- Ft + ÁFA/év összegnél.
5.
Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan fenntartásához. A
bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
6.
Ajánlati kötöttség ideje: min. 30 nap
7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződés megszűnését követően nem tart igényt az
ingatlanon bérlő általi kialakított építményekre, fejlesztésére. Az ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházást
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg a bérlőnek. A bérleti szerződés megszűnését követően az
ingatlant az eredeti állapot szerint helyre kell állítani. A szerződés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését
követő 8 napon belül.
8.
A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt
köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal és Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi
adóhatósága felé.
A pályázat benyújtási határidejéig (2017. május 19. 16:00 óra) 1 db pályázat érkezett be, melynek feladója a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft.
A benyújtott pályázatot a csatolt melléklet tartalmazza.
A Kft. a pályázatához becsatolt egy tulajdonosi hozzájárulás tervezetet is, mely a létesítendő adótorony
engedélyeztetésére és építésére vonatkozik. A határozati javaslatban szereplő döntés természetesen csak a bérleti
szerződéssel együtt érvényes.
Döntési javaslat
"Pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Vízműsor utcában lévő 1090 hrsz.-ú
kivett vízmű terület megnevezésű ingatlanból 250 m2 nagyságú területrész hosszú távú bérletre meghirdetett nyílt
pályázati felhívásra a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., (1134 Budapest, Váci út 35.) beérkezett ajánlatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., (1134
Budapest, Váci út 35.) Gyomaendrőd, Vízműsor utcában lévő 1090 hrsz.-ú kivett vízmű terület megnevezésű
ingatlanból 250 m2 nagyságú terület bérletére tett ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
1.
Bérleti díj: nettó 800.000,- Ft/év,
2.
Az ingatlanon tervezet tevékenység: távközlési adótorony létesítés és üzemeltetés
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a bérleti
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szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., (1134 Budapest,
Váci út 35.) által a Gyomaendrőd, Vízműsor utcában lévő 1090 hrsz.-ú ingatlanra tervezett „BE15155_
Gyomaendrőd Nyugat” kódszámú mobiltelefon bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez hozzájárul a 1090
hrsz.-ú ingatlan bérleti szerződése megkötését követően.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László

86

