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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának
Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2017. június 20-án (kedd) 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.


Napirend:

1. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (II.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló
4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
5. Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentése, felügyelőbizottság
beszámolója
6. 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése –5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó
B. u. 3. szám alatti orvosi rendelő tárgyi minimumfeltételeinek biztosítása
7. Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
8. Határ Győző Városi Könyvtár igazgatói illetménymódosítása
9. Határ Győző Városi Könyvtár csatlakozása a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumhoz
10. Óvodák nyári nyitva tartása
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2017.
12. 2017. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás



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.

13. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. körös pályázatai
14. Beszámoló az önkormányzat által 2017. 1. félévében benyújtott és folyamatban
lévő pályázatokról
15. Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója a március 31-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról
16. Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója az
április 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról
17. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. beszámolója a március 31-ig terjedő
időszak gazdálkodásáról
18. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. beszámolója az április 30-ig terjedő
időszak gazdálkodásáról
19. Gyomaendrődi Földkezelő Kft. beszámolója az április 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról
20. Önkormányzati tulajdonú Kft-knél megbízással rendelkezők beszámolója a
feladat teljesítéséről
21. Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2016/2017. évi tevékenységéről
22. Beszámoló a XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztiválról
23. 5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 C/3. szám alatti költségalapú bérlakásra
benyújtott pályázatok elbírálása
24. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi II. félévi
munkaprogramja
25. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
26. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor
27. „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért”Elismerő Oklevél adományozása
28. Békés Megyéért Kitüntető díjra javaslat
29. Fellebbezés elbírálása köztemető ügyben

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2017. június 16.

Ágostonné Farkas Mária s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2017. évi munkaprogramjában a május havi ülésére tervezett napirendek
között szerepel a város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató, a rendőrségi beszámoló megvitatása.
Az önkormányzat nevében Polgármester úr felkérte Paraizs Tamás r. alezredest, a Gyomaendrődi Rendőrőrs
parancsnokát a beszámoló elkészítésére és Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
A felkérésnek Őrsparancsnok úr eleget tett és a kért határidőre a beszámolót benyújtotta, de kérte, hogy annak
megvitatását a júniusi ülésre tűzze napirendre a Képviselő-testület.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Rendőrkapitányság
Gyomaendrőd Város 2016. évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
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 Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól
és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 114.332 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2017. január 1.-től május 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt
bérkompenzáció 4.051 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok
összegére fordítottunk.
Az állami támogatások között szerepel a szociális területen megigényelt 4.023 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a
Térségi Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik
kiadásként.
Az intézményeknél a fő előirányzatok között átcsoportosítást hajtottunk végre, a dologi kiadások összege csökkent,
a fejlesztési kiadások összege nőtt a beszerzett kis értékű tárgyi eszközök értékével, melynek oka, hogy az
államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is
beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
Az intézmények 2016. évi maradványa - mely a Képviselő-testület által elfogadásra került a 2016. évi
zárszámadás során - szintén beépítésre került a költségvetésbe.
Az Önkormányzatnál a 2016. évi 66.000 E Ft összegű szabad maradvány a tartalékok közé került, melyből a
Képviselő-testületi döntések alapján a felhasználás közel 10.000 E Ft. Kivezetésre került:
a felhalmozási pénzeszköz átadások közé 190 E Ft Vidovszky Béla "Fürdő után" című olajfestmény
megvásárlására,
a beruházások közé 4.000 E Ft a Blaha u. 10. szám alatti ingatlan vásárlására,
a tartalékok közé nevesítve az "Interreg " pályázat 1.485 E Ft saját erő összege,
a kitüntetési és kegyeleti alapba 200 E Ft,
a felújítások közé a járási épület tető héjazat cseréjére 1.487 E Ft,
a Határ Győző Városi Könyvtárnak 229 E Ft vezetői pótlék kiegészítésre,
az óvodapedagógusok bérkiegészítésére 1.513 E Ft,
a Család és Gyermekjóléti Központ előző évi áthúzódó rezsiköltségeinek finanszírozására 392 E Ft, továbbá
pályázati önerőre 90 E Ft.
A tartalékból átcsoportosítottuk a "Fürdő" kormányzati funkcióra Gera Krisztián ügyvezető prémiumának kifizetésére
a 447 E Ft-ot.
A KEOP 1.1.1-2. Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben
pályázathoz kapcsolódóan önkormányzatunknak 40.157 E Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett,
melynek forrása a tartalékban elhelyezett 34.388 E Ft KEOP 1.1.1-2.programmal kapcsolatos elszámolási tartalék,
valamint a hulladékgazdálkodás osztalékának összege.
A Gyoma 300 éves jubileumi év programjainak megrendezésére az eredeti költségvetésben a tartalékok között
4.000 E Ft elkülönítésre került, melyből jelen módosítás során átcsoportosítás történt a Határ Győző Városi
Könyvtárnak 1.500 E Ft összegben a „Ki Kicsoda Gyomaendrődön” című könyv kiadásának költségeire, továbbá 200
E Ft a március 31.-én megszervezett könyvbemutatóra.
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Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2017. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2016. évi XC. törvény által biztosított állami
támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 2.942.890 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában
a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások
vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési
egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési
bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok
kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.942.890 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.942.890 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
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a) a működési bevételek előirányzata 2.050.376 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 100.424 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 247.467 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 544.623 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.237.009 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 620.485 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 110.541 ezer forint,
c) dologi kiadás 560.030 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 547.079 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 142.540 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 194.678 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 61.656 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 669.968 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 90.512 ezer forint,
b) beruházási kiadás 392.182 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 187.274 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Összes hiány:
Működési hiány:
Fejlesztési hiány:

1

adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.II.
153 300
160 533
523 944
524 830
9 456
9 456
388 260
388 260
939 676
967 297
2 014 636
2 050 376
25 146
25 146
72 178
72 178
3 100
3 100
0
0
100 424
100 424
106 778
247 467
544 623
544 623
2 766 461
2 942 890
614 093
620 485
109 189
110 541
523 043
560 030
517 032
547 079
119 528
142 540
171 199
194 678
67 330
61 656
2 121 414
2 237 009
89 025
90 512
381 995
392 182
174 027
187 274
645 047
669 968
0
35 913
2 766 461
2 942 890
0
0
0
0

2. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

A
megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
2

adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.II.
0
0
114 196
119 965
350 859
350 859
9 456
9 456
388 000
388 000
939 676
967 297
1 802 187
1 835 577
25 146
25 146
72 178
72 178
3 100
3 100
0
0
100 424
100 424
105 558
218 032
544 623
544 623
2 552 792
2 698 656
0
0
1 000
1 000
0
76
0
0
260
260
0
0
1 260
1 336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0
0
1 260
1 336
0
0
400
664
0
0
0
0
0
0
0
0
400
664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
0
0
400
910
0
0
0
0
0
810
0
0
0
0
0
0
0
810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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0
0
0
14 204
0
0
0
0
14 204
0
0
0
0
0
0
0
14 204
0
15 500
0
0
0
0
15 500
0
0
0
0
0
0
0
15 500
0
8 000
173 085
0
0
0
181 085
0
0
0
0
0
1 220
0
182 305
0
153 300
523 944
9 456
388 260
939 676
2 014 636
25 146
72 178
3 100
0
100 424
106 778
544 623
2 766 461

0
810
0
14 204
0
0
0
0
14 204
0
0
0
0
0
61
0
14 265
0
16 700
0
0
0
0
16 700
0
0
0
0
0
38
0
16 738
0
8 000
173 085
0
0
0
181 085
0
0
0
0
0
28 975
0
210 060
0
160 533
524 830
9 456
388 260
967 297
2 050 376
25 146
72 178
3 100
0
100 424
247 467
544 623
2 942 890

3. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.II.
Intézményi működési bevételek
0
0
Holtágak haszonbére
1 815
1 815
Földhaszonbér
6 890
6 890
Bérleti díj
18 461
18 461
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
20 000
20 000
Közterületfoglalás
300
300
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
1 000
1 000
Kamatbevétel kötvény
4 000
4 000
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
5 000
5 000
ÁFA bevétel-befizetendő
14 975
14 975
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986
5 088
5 088
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
1 717
1 717
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
5 327
5 327
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele
12 500
12 500
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei
1 455
1 455
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
4 500
4 500
Temető üzemeltetésből származó bevétel
7 000
7 000
Osztalékbevétel
0
5769
Saját bevétel összesen:
114 196
119 965
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök
0
0
Mezőőri járulék átvett pénz
5 400
5 400
Hosszabb időtartamú közfogl., takarító tanf.tám-a 16.06.20-án induló
0
0
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem
27 205
27 205
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
1 817
1 817
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló
225 325
225 325
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló
72 858
72 858
Földalapú támogatás
5 317
5 317
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
6 584
6 584
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
4 853
4 853
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.1 500
1 500
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
350 859
350 859
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
7 756
7 756
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése
0
0
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
700
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése
0
0
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
9 456
9 456
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
260 000
260 000
Építményadó
35 000
35 000
Telekadó
0
0
Magánszemélyek kommunális adója
42 000
42 000
Idegenforgalmi adó
8 000
8 000
Pótlékok, bírságok bevétele
4 000
4 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
1 000
1 000
Gépjármű adó
30 000
30 000
Mezőőri járulék bevétele
8 000
8 000
Közhatalmi bevételek összesen
388 000
388 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
4

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Önkormányzati hivatal működésének támogatása
180 681
Zöldterület gazdálkodás támogatása
25 502
Közvilágítás támogatása
65 000
Köztemető fenntartás támogatása
15 087
Közutak fenntartásának támogatása
31 795
Beszámítás összege
-26 705
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700
37 276
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
2 530
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
0
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
105 323
Óvodaműködtetési támogatás
15 523
A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás
0
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
120 599
Szociális ágazati pótlék
0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
69 735
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
159 550
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
86 291
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
1 536
Támogató szolgálat működési támogatása
9 208
Kulturális feladatok támogatása 1140*13806
15 739
Kulturális pótlék
0
Üdülőhelyi feladatok támogatása
7 306
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
17 700
Bérkompenzáció
0
939 676
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 802 187
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Földalapú támogatás
4 683
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
8 463
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)
12 000
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
25 146
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
0
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
0
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése
34 388
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat
0
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552) 37 790
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
72 178
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
Lakáskölcsön visszafizetés
1 500
Elemi kár kölcsöntörlesztés
100
Belvíz kölcsön visszafizetés
200
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
1 300
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
3 100
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
Felhalmozási bevételek összesen
100 424
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180 681
25 502
65 000
15 087
31 795
-26 705
37 276
2 530
1 110
105 323
15 523
0
120 599
22 546
69 735
159 550
86 291
1 536
9 208
15 739
1 024
7 306
17 700
2 941
967 297
1 835 577
0
0
0
4 683
8 463
12 000
25 146
0
0
0
34 388
0
37 790
72 178
0
1 500
100
200
1 300
3 100
0
0
0
100 424

4. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei.
2017.mód.ei.II.
0
0
105 558
218 032
0
246
0
0
0
61
0
38
1 220
28 975
0
0
0
115
106 778
247 467
0
0
544 623
544 623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544 623
544 623
651 401
792 090

A
megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
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5. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

A
megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
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B
C
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0
0
337 917
337 644
44 733
44 655
345 124
346 181
517 032
547 079
114 488
137 500
171 199
194 678
67 330
61 580
1 597 823
1 669 317
87 925
89 412
377 285
381 685
174 027
187 274
639 237
658 371
0
35 913
2 237 060
2 363 601
0
0
151 932
154 349
36 914
37 427
41 052
42 778
0
0
5 040
5 040
0
0
0
76
234 938
239 670
1 100
1 100
2 200
2 454
0
0
3 300
3 554
0
0
238 238
243 224
0
0
11 366
12 064
2 142
2 286
9 700
11 870
0
0
0
0
0
0
0
0
23 208
26 220
0
0
1 750
1 750
0
0
1 750
1 750
0
0
24 958
27 970
0
0
13 771
16 325
3 030
3 591
7 872
8 989
0
0
0
0
0
0
0
0
24 673
28 905
0
0
210
385
0
0

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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210
0
24 883
0
11 476
2 566
8 150
0
0
0
0
22 192
0
250
0
250
0
22 442
0
13 859
3 098
17 667
0
0
0
0
34 624
0
0
0
0
0
34 624
0
73 772
16 706
93 478
0
0
0
0
183 956
0
300
0
300
0
184 256
0
614 093
109 189
523 043
517 032
119 528
171 199
67 330
2 121 414
89 025
381 995
174 027
645 047
0
2 766 461

385
0
29 290
0
11 737
2 616
8 299
0
0
0
0
22 652
0
250
0
250
0
22 902
0
14 170
3 167
25 680
0
0
0
0
43 017
0
358
0
358
0
43 375
0
74 196
16 799
116 233
0
0
0
0
207 228
0
5 300
0
5 300
0
212 528
0
620 485
110 541
560 030
547 079
142 540
194 678
61 656
2 237 009
90 512
392 182
187 274
669 968
35 913
2 942 890

6. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

A
Kormányzati funkció

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

063080

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

052080

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

051040

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

013350

adatok ezer forintban
C
D
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.II.

B
megnevezés
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék
kezelése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és
nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0

0

0
0
5 835
411
0
0
0
6 246

0
0
5 835
411
0
0
0
6 246

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
360
97
11 876
14 614
9 632
0
0
36 579
0
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
12 333
14 614
9 632
0
0
36 579
0
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
23 049
0
6 000
0
0
29 049

0
0
0
23 049
0
6 000
0
0
29 049

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

066010

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

016010

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti
képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016020

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016080

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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0
0
0
10 000
0
18 000
0
0
28 000
0
19 969
4 834
0
0
0
0
0
24 803

0
0
0
10 000
0
18 000
0
0
28 000
0
19 969
4 834
0
0
0
0
0
24 803

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Működési kiadás összesen

066020

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

018010

Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410

Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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33 594
0
0
0
49 409
1 500
18 840
0
0
69 749
0
0
0
0
500 507
0
0
0
500 507

33 594
0
0
0
49 409
1 500
20 375
0
0
71 284
0
0
0
0
523 875
0
0
0
523 875

0

0

12 515
2 483
2 276
0
0
0
0
17 274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

12 602
2 502
2 276
0
0
0
0
17 380
0
0
0
0
6 679
0
0
0
6 679
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
13 370
0
2 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
13 370
0
2 000

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

092120

Köznevelési intézmény működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

092120

208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

091220

235.
236.
237.

092260

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános
Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon
önkormányzati költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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0
0
15 370
0
0
0
0
0
2 353
0
0
2 353
0
1 900
500
17 000
0
3 356
0
0
22 756

0
0
15 370
0
0
0
0
0
2 353
0
0
2 353
0
1 900
500
17 000
0
3 356
0
0
22 756

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

238.
239.
240.
241.
242.
243.

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

098022

262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

076062

289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

104051

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

102021

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i
segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 668
0
0
0
0
13 668

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 668
0
0
0
0
13 668

0
0
0
9 309
0
0
0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
9 309
0
0
0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

106020

307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.

107060

325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.

107060

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep.
tám.-lakhatáshoz kapcs.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély
(önkormányzati segély)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
segély temetési kiadásokra)

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
7 200
7 200

0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
7 200
7 200

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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358.
359.
360.

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.

061030

397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.

041233

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.

041237

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár

0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
5 750
5 750
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 140
2 065
9 079
0
0
0
0
20 284

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 140
2 065
9 079
0
0
0
0
20 284

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fiatal házasok

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107054

0
2 700
2 700

Családsegítés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

101222

Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.0115.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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418.
419.
420.
421.
422.
423.

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

041233

433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.

041237

442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.

041233

451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.

041237

Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II.
2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
16 105
2 174
720

0
16 105
2 174
720

0
0
0
18 999

0
0
0
18 999

0
71 909
9 708
0
0
0
0
0
81 617

0
71 909
9 708
0
0
0
0
0
81 617

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
205 803
22 814
87 272
0
0
0
0
315 889
0
0
0
0
0
6 480
0
0
6 480
0
0
0
9 890
0
30 367
0
0

0
205 803
22 814
87 272
0
0
0
0
315 889
0
0
0
0
0
6 480
0
0
6 480
0
0
0
9 890
0
30 814
0
0

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról
áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése dologi)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi
sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081030

Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081061

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

16

477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.

Működési kiadás összesen

084031

Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081045

Szabadidősport tevékenység támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv.
sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

013320

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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40 257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40 704
0
0
0
0
0
7 930
0
0
7 930
0
0
0
0
0
13 100
0
0
13 100

0
0
0
2 000
0
0
0
0
2 000
0
0
0
14 047
0
8 040
0
0
22 087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 917
44 733
345 124
517 032
114 488
0
67 330
1 426 624
1 426 624

0
0
0
2 600
0
0
0
0
2 600
0
0
0
14 047
0
8 040
0
0
22 087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 644
44 655
346 181
547 079
137 500
0
61 580
1 474 639
1 474 639

7. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben
adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei.
2017.mód.ei.II.
700
440
400
600
5 700
650
13 000
0
2 900
0

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Polgármesteri alap
Kitüntetési és kegyeleti alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000
nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)
Főtéri sokadalom
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2017. évi hj.
Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E
IKSZT működési plusz igény
Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
Belső ellenőri feladatok
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Turisztikai elemek karbantartása
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
2016. évről áthúzódó működési költségek
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa
Nyomda Múzeum tám.
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005)
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
2016. évről áthúzódó szabad maradvány
Gyoma 300 éves
Önkormányzati bérlakások karbantartása
Marketing költségek
Fürdő ügyvezető prémium kifizetés
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez
Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt

Működési céltartalék összesen
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7 500
1 000
240
4 000
1 500
500
10 000
847
1 622
6 476
18 326
4 600
0
4 984
2 700
3 000
3 000
5 000
3 000
3 000
9 123
500
1 000
2 000
1 815
3 150
727
1 534
0
4 000
6 323
1 500
500
29 744
4 426
862
171 199

1 500
1 000
240
4 000
1 500
500
10 000
847
1 622
6 476
18 326
4 600
0
4 984
2 700
3 000
3 000
5 000
2 928
3 000
9 005
0
0
2 000
1 715
3 150
727
0
56 413
2 300
6 323
1 500
0
29 344
4 426
862
194 678

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2017. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
B
2017. eredeti ei.
Felújítások
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
87 925
Járda felújítás/pályázat
8 000
Kerékpárút felújítása
17 000
Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz)
10 000
Homlokzat felújítási program
4 000
Vízmű rekonstrukciós munkák
12 000
Könyvtár felújítása
15 000
Németzugi szivattyútelep felújítása
0
Wodiáner tér felújítása
12 000
Óvoda udvari felújítás
5 000
Járási Hivatal tetőhéjazat cseréje
0
Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása
708
Blaha 21. földszinti épületrész felújítása
3 217
Emlékmű felújítás
1 000
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
1100
Hivatal bejárati nyílászáró csere
1100
Határ Győző Városi Könyvtár
0
Kállai Ferenc Kulturális Központ
0
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
Szent Antal Népház
0
Városi Egészségügyi Intézmény
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
89 025
Beruházások
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
377 285
Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő
0
Parkosítás
1 500
Parkoló építés (Fürdő is)
19 685
Gárdonyi úti záportározó rendezése
1 250
Kerékpárút vízelvezetés
2 500
Közvilágítási hálózat bővítése
5 000
Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó
3 836
Gyepmesteri telep fejlesztése
6 500
Ünnepi díszvilágítás
2 500
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
0
Ipartelep úton kerékpárút építés
0
Informatikai fejlesztések
6 300
Térfigyelő kamerarendszer bővítése
1 890
Ingatlan vásárlás (Újkert sor)
5 000
Fogorvosi rendelő kialakítása
25 000
Öregszőlői közkifolyók
1 900
Játszótér építése
2 500
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
5 500
Kossuth úti óvoda akadálymentesítése
1 000
Bánomkerti záportározó rendezése
0
Eszközfejlesztés Sportcsarnok
2 000
Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program
0
Gyomai szabadstrand rendezése
0
Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása
0
Fürdő csúszdapark építés
123 500
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
4 387
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
25 000
Ingatlanvásárlás
0
Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése
0
Autóbusz pályaudvar tervezése
0
Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv
0
Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése
0
Öregszőlői út terv
889
Rózsahegyi energetikai tervdok.
0
Zöldpark Kft. tőkeemelés
0
Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)
0
A
megnevezés

1
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4
5
6
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8
9
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12
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14
15
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17
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19
20
21
22
23
24
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26
27
28
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31
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45
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54
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C
2017.mód.ei.II.
0
89 412
8 000
17 000
10 000
4 000
12 000
15 000
0
12 000
5 000
1 487
708
3 217
1 000
1100
1100
0
0
0
0
0
90 512
0
381 685
0
1 500
19 685
1 250
2 500
5 000
3 836
6 500
2 500
0
0
6 300
1 890
5 000
25 000
1 900
2 500
5 500
1 000
0
2 000
0
0
0
123 500
4 387
25 000
4 400
0
0
0
0
889
0
0
0

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás
Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
Tárolószín építés Ipartelep út
TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály.
GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat
Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat.
TESZK módosítás
Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere
Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése
Tel.rend.terv mód.
Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Fűtési rendszer szakaszolása
Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Honlap fejlesztés
Bútorbeszerzés
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Mobil garázs
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Honlap fejlesztés
Városi Egészségügyi Intézmény
Fogorvosi eszközbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
Körös Szögi Kistérségi Többcélú Társulásnak a KEOP 1.1.1-2 pályázathoz kapcsolódó visszafizetés

Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.)
Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat)
Első lakáshoz jutók támogatása
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM pályázathoz önerő biztosítása
"Fürdő után" olajfestmény vásárlásra pénzátadás Képtár részére
Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére
Környezetvédelmi alap
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-első lakáshoz jutók, elemi kárra
Felhalmozási céltartalék
Fürdő pályázat saját erő
Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő
Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő
EFOP-1.53-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat saját erő
EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázat előkészítő költség
Kis Bálint Sportudvar kialakítása- BM pályázat önerő
TOP és egyéb pályázati saját erő
"Interreg" pályázat - Románia-Magyarország Együttműködési program 2014-2020.
KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Finanszírozási kiadások összesen
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42 473
30 222
0
333
13 906
991
428
1 000
12 756
27 051
488
0
0
0
2 200
600
1 600
0
1750
200
750
800
210
210
250
0
250
300
300
381 995
0
0
5 909
4 137
1 282
400
0
90
9 305
1 340
2 500
0
0
0
1 465
4 000
0
158 813
0
5 645
1 500
0
0
0
117 280
0
34 388
174 027
0
0
0

42 473
30 222
0
333
13 906
991
428
1 000
12 756
27 051
488
0
0
0
2 454
600
1 600
254
1750
200
750
800
385
210
250
358
250
5 300
300
392 182
0
0
46 066
4 137
1 282
400
40 157
90
13 148
1 340
2 553
750
2 850
190
1 465
4 000
5000
123 060
0
5 645
1 500
18 352
2 794
3 450
89 834
1 485
0
187 274
0
35 913
35 913

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:

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

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

A képviselő-testület 2017. májusi ülésén az önkormányzati rendelet felülvizsgálatának I. fordulójában az alábbiak
szerint határozta meg az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás feltételrendszerét:
- 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,
- 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).
A hivatal a képviselő-testületi döntés értelmében elkészítette a rendelet normaszövegét. A feltételrendszer, illetve a
jogszabályi környezet változása olyan nagymértékben módosítja a normaszöveget, hogy az új rendelet megalkotását
tette szükségessé.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet megalkotásával Gyomaendrőd
Város Önkormányzata az arra rászoruló családok részére első lakásvásárláshoz, építéshez, bővítéshez vagy
korszerűsítéshez anyagi segítséget nyújt.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: A lakhatási körülmények javításával a
gyomaendrődi családok lakókörnyezete és egészségügyi helyzete is javul.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Nem
releváns
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (….) önkormányzati rendelete
az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról
Általános indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja a Gyomaendrődön lakást vásárló, építő, meglévő első lakásukat bővítő,
korszerűsítő gyomaendrődi családoknak anyagi támogatás nyújtása.
Részletes indokolás
1. § A rendelet személyi és tárgyi hatályáról rendelkezik.
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2. § A Képviselő-testület az önkormányzati támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre
ruházza át.
3-4. § Az önkormányzat az általános rendelkezések között meghatározza egyrészt a hitelképesség, az
önkormányzat által támogatott lakásbővítés, lakáskorszerűsítés fogalmát, másrészt a kérelem benyújtásával
kapcsolatos eljárási szabályokat.
5-6. § A rendelet meghatározza a jogosultsági feltételeket, mind a kérelmezők, mind az érintett lakások tekintetében.
7. § Az önkormányzat meghatározza azokat a kizáró okokat, melyek fennállása esetén a támogatás nem állapítható
meg a kérelmező család részére.
8. § A rendelet jogcímenként meghatározza az adható támogatás mértéké és a folyósítás feltételeit.
9-11. § Az önkormányzat a szerződést biztosító kötelezettségeket határoz meg, jelzálogjog bejegyzéshez köti a
támogatás folyósítását.
12. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Az első lakáshoz kapcsolódó támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
/2017. (……….) önkormányzati rendelet
az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) Gyomaendrőd város közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező vagy
b) Gyomaendrőd közigazgatási területén lakóingatlant szerző, új lakást építő azon természetes személyekre, akiket
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban. Korm. rendelet) 1. § (4)
bekezdése 7. pontja szerint támogatott személynek elismer.
2. § A Képviselő-testület az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (továbbiakban: támogatás) iránti
kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre átruházza.
3. § (1)Hitelképes az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi kimutatható nettó jövedelem a
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át meghaladja.
(2) Az önkormányzat által támogatott lakó funkciót tartalmazó ingatlan: a lakás, a családi ház (továbbiakban: lakás).
(3) Az önkormányzat által támogatott lakásbővítés a lakás legalább 12 m2 nagyságú lakószobával való bővítése,
mely a lakás térfogatát vagy hasznos alapterületét növeli.
(4) Az önkormányzat által támogatott lakáskorszerűsítés
a) a lakás komfortfokozatának növelése: fürdőszoba kialakítása,
b) a lakás energetikai korszerűsítése: fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás,
c) megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése.
4. § (1) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő személy, háztartás,
rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló személy meghatározására a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Sztv.) 4. § (1) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A támogatás iránti kérelem (továbbiakban: kérelem) az arra rendszeresített formanyomtatványon az abban
megjelölt mellékletek csatolásával postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Integrált Ügyfélszolgálatán nyújtható be.
(3) Kérelmezőnek igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és
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jövedelmi viszonyait.
(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Sztv. 10. § (2)-(3) és az (5) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Kérelmezőnek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia a közös háztartás
fennállását, valamint élettársak esetében ennek időtartamát.
(6) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, jövedelemre
vonatkozó munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem
beadásával egy időben kell benyújtani.
(7) A kérelem elbírálását megelőzően a döntést előkészítő szerv a kérelmező vagyoni viszonyai, lakáskörülményei
tisztázása érdekében környezettanulmányt készít.
2. Jogosultsági feltételek
5. § (1) A támogatást csak első saját tulajdonú lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez
lehet megállapítani annak a kérelmezőnek,
a) akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb
összegének négyszeresét nem haladja meg, és
b) aki saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, vagy azon házastársaknak, akik
négy, és nyolc éven belül a kettő gyermek megszületését vállalják.
(2) A támogatást házastársak, élettársak együttes igénylőként igényelhetik, kizárólag együtt részesíthetők
támogatásban és csak akkor, ha a megszerezni kívánt ingatlanon illetve ingatlanrészen mindketten egymás között
egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek. A támogatás ingatlanrész vásárlására csak akkor fordítható, ha az
élettársak, illetve a házastársak által eltérő tulajdoni hányaddal megszerzett ingatlan az élettársak, a házastársak
kizárólagos tulajdonába kerül.
(3) A megállapított támogatást az odaítélést követő hat hónapon belül fel kell használni, ellenkező esetben az
igénylők tovább nem jogosultak a támogatásra.
(4) Támogatás ugyanazon igénylő részéről csak egy alkalommal és egy jogcímen vehető igénybe.
6. § (1) Támogatás csak akkor nyújtható, ha a lakás
a) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett,
b) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot biztosítja.
(2) Támogatás használt lakás vásárlásához csak akkor nyújtható,
a) ha a lakás per-, teher- és igénymentes, vagy ha a lakást a tulajdonosa a vételárból tehermentesíti és ennek
kötelezettségét az adásvételi szerződésben rögzítik, és
b) ha az önkormányzati támogatás összegét az adásvételi szerződésben rögzítik.
(3) Támogatás lakásépítkezéshez, lakásbővítéshez csak a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel
tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtása előtt adható.
(4) Támogatás lakásbővítéshez, lakáskorszerűsítéshez csak akkor nyújtható, ha a korszerűsítéssel érintett lakás az
igénylő vagy igénylők kizárólagos, vagy az igénylő és közeli hozzátartozója közös tulajdonában van.
3. Kizáró okok
7. § (1) Nem állapítható meg támogatás, ha a megszerezni, felépíteni, bővíteni vagy korszerűsíteni kívánt
lakóingatlan meghaladja a kérelmező és családja Korm. rendeletben meghatározott jogos lakásigényét.
(2) Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező
a) és a vele együtt költöző személynek az önkormányzati bérlakáson fennállt bérleti joga a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII törvény 25. §-án
alapuló felmondás miatt szűnt meg,
b) a kérelem benyújtásakor az adásvételi szerződést már megkötötte,
c) lakáshasználatba vételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételéről szóló igazolással rendelkezik, vagy azt
a kérelem elbírálásig megszerzi,
d) a rendeletben támogatott lakáskorszerűsítési építési tevékenységet a kérelem benyújtása előtt befejezte,
e) nem hitelképes,
f) önkormányzati bérlakást, vagy állami lakást kedvezményesen vásárolt meg,
g) olyan tartási, öröklési szerződést kötött, amelynek folytán várományosi helyzetbe került saját tulajdonú, állandó
használatú lakás megszerzésére,
h) már részesült önkormányzati lakáscélú támogatásban,
i) a lakáscélú támogatást közeli hozzátartozók közötti jogügylethez kívánja felhasználni, kivéve, ha az így
megszerzett tulajdoni hányaddal megszűnik a közös tulajdon.
(3) Nem minősül kizáró tényezőnek a támogatás megítélése esetén:
a) az a megszerzett régi típusú ház, melynek komfort fokozata komfortnélküli, műszaki állapota a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatóságának szakvéleménye szerint erősen leromlott, felújítása gazdaságosan
nem végezhető el, és a fenti telken 4 éven belül a támogatott új családi házat épít,
b) az a megszerzett ingatlan tulajdonrész, amelyben a kérelmező házastársa nem tulajdonos és az ingatlan önálló
családalapításra nem alkalmas,
c) örökléssel szerzett ingatlan ½ része.
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4. A támogatás formája és mértéke
8. § (1) A támogatás kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő önkormányzati támogatás formájában adható.
(2) A támogatás mértéke jogcímenként:
a) A lakásépítéshez megállapítható támogatás összege maximum 750.000.- Ft, melyből 500.000.- Ft kamatmentes
kölcsön, 250.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az
esetben folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte.
b) Lakásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár 30%-a, legfeljebb azonban 750.000.- Ft., melyből 500.000.Ft kamatmentes kölcsön, 250.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt
támogatás abban az esetben folyósítható, ha az aláírt adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül.
c) A lakásbővítésre, lakáskorszerűsítésre adható támogatás összege maximum 350.000.- Ft, melyből 230.000.- Ft
kamatmentes kölcsön, 120.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megállapított
támogatás akkor folyósítható, ha a bővítési, korszerűsítési építési tevékenység elérte a 30 %-os készültségi fokot.
(3) A meghatározott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás vissza nem térítendővé akkor válik, ha az
igénylő nem esik az (6) bekezdésében foglaltak hatálya alá, és a kamatmentes kölcsönt visszafizette.
(4) A támogatás folyósítása pénzintézeten keresztül történik.
(5) Az önkormányzat a jogosulttal a megállapított vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra támogatási
szerződést, a kamatmentes kölcsönre kölcsönszerződést köt, e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal.
(6) Támogatott személyek kötelesek egyösszegben a kötelezéstől számított három hónapon belül visszafizetni a
megállapított támogatásokat: a kamatmentes kölcsön fennmaradó részét valamint a vissza nem térítendő támogatás
összegét valamint a folyósításuktól számított Ptk. 6:47. § (2) bekezdése szerinti kamatait, amennyiben
a) a támogatott lakóépületre a kölcsönszerződés, illetve támogatási szerződés keltétől számított 4 éven belül a
használatbavételi engedélyt, igazolást nem kérik, illetve nem kapják meg,
b) a folyósított kölcsön futamideje alatt az épületet elidegenítik,
c) a gyermekvállalási kötelezettségüknek önhibájukból nem tesznek eleget.
d) a kölcsön törlesztésének határidőben nem tesz eleget és kölcsönszerződés felmondásra kerül.
(7) A visszafizetés havi összegének meghatározásánál figyelembe kell venni a kezelési költségből adódó többlet
terheket is.
(8) Az (6) bekezdésében foglaltak alól egyéni kérelemre, figyelemmel a kérelmező szociális és anyagi helyzetére a
polgármester mentességet adhat.
5. A kölcsönszerződés, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9. § (1) A kamatmentes kölcsön összegét a jogosultakkal megállapodott futamidő, de maximum 10 év alatt kell
visszafizetni.
(2) A visszafizetés kezdő időpontja a szerződés megkötésének időpontját követő év január 1. napja.
(3) 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.
10. § (1) A támogatások összegei és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot
valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - a támogatott
személyek fizetik.
11. § (1) Indokolt esetben bármelyik támogatásban részesített személy a polgármester jóváhagyásával a
szerződésből elbocsátható, ha az elbocsátott személy szerződéses kötelezettségét a másik fél változatlanul vállalja
teljesíteni.
(2) Amennyiben a szerződéses kötelezett elhalálozik, akkor a szerződésbeli kötelezettségei változatlan feltételek
mellett örököseit terhelik.
6. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. ( II. 10.)
önkormányzati rendelet.
1. melléklet a /2017. (……….) önkormányzati rendelethez
Szerződés-minta vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtásához
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására
amely létrejött
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egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám:
15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató), aláírásra jogosult képviselője: ………….. polgármester,
mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó),
másrészről ……………………………….(születési név, anyja
kedvezményezett(ek) /a továbbiakban: Kedvezményezett(ek)/,

neve, születési

hely és

idő, lakcím) mint

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1. Támogató az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló /2017. ( ) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: ÖR.) 5. § (1) bekezdése alapján Döntéshozó átruházott hatáskörben eljárva …………
ügyiratszámú határozatával Kedvezményezett(ek) részére …… Ft, …… azaz forint összegű támogatást állapított
meg
……
hrsz-ú,
természetben
5500/5502
Gyomaendrőd,
………
szám
alatti
ingatlan
vásárlásához/építéséhez/bővítéséhez/ korszerűsítéséhez.
1.2. A döntés alapján Kedvezményezett(ek) vissza nem térítendő támogatásban részesül(nek).
1.3. Jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek együtt kezelendőek a fenti ügyiratszámú határozatban
megállapított kamatmentes kölcsön nyújtására szolgáló kölcsönszerződéssel.
2.1. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a ....... Ft, azaz ........... forint összegű vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás biztosítására Támogató ÖR. 10. §-a alapján a támogatás összege és járuléka erejéig az
érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési
tilalmat jegyeztet be.
2.2. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés –
Kedvezményezett(ek) viseli(k).
3. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a támogatás
- lakásépítés esetén akkor folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte,
- lakásvásárlás esetén akkor folyósítható, ha az aláírt adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül,
- lakásbővítés esetén akkor folyósítható, ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek,
- lakáskorszerűsítés esetén akkor folyósítható, ha a lakáskorszerűsítési tevékenység elérte az 50 %-os készültségi
fokot.
(gyermekvállalás esetén)
4. 1. Támogató a támogatást … születendő vállalt gyermekre való tekintettel nyújtja.
Kedvezményezettek a gyermek(ek) születését …. éven belül vállalják. A négy és nyolc év kezdő időpontjának
lakásépítésnél és lakásbővítésnél a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély vagy használatbavétel
tudomásulvételéről szóló igazolás kiadásától, lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés aláírásának napjától,
lakáskorszerűsítésnél a munkálatok befejezésétől kell számítani. Az időpont a terhesség időszakára
meghosszabbodik, ha a terhességet a határidő lejáratát követő 30 napon belül orvosi bizonyítvánnyal igazolja.
4.2. Gyermek megszületéseként kell elfogadni az örökbefogadást, a bíróságnak vagy hatóságnak a
kedvezményezett vérszerinti gyermekének a háztartásban kerüléséről szóló határozatát.
4.3. Amennyiben Kedvezményezettek nem tesznek eleget vállalt kötelezettségüknek, úgy a kötelezettség nem
teljesítésétől számított 3 (három) hónapon belül kötelesek visszafizetni a támogatást, az ÖR: 8. § (6) bekezdése
szerint számított kamatösszeggel együtt.
5. (lakásépítés, lakásvásárlás, lakásbővítés esetén) Kedvezményezett(ek) köteles(ek) a használatbavételi engedélyt,
igazolást/tulajdoni lapot ….... év ........ hó .. nap benyújtani Gyomaendrőd Város Polgármesteréhez.
Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k) hogy amennyiben ezen kötelezettségüket elmulasztják, Támogató az ÖR.
8. § (6) bekezdés értelmében jár el.
(lakáskorszerűsítés esetén)
Kedvezményezett(ek) köteles(ek) írásban bejelenteni a lakáskorszerűsítési munkálatok befejező időpontját.
Döntéshozó helyszíni szemlével győződik meg a lakáskorszerűsítés megvalósításáról.
6. Kedvezményezett(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy az 1. pontban megjelölt lakásnak a kölcsön
visszafizetési határidejét megelőzően történt elidegenítése esetén a megállapított vissza nem térítendő támogatás
összegét és járulékait készpénzben kiegyenlítik.
7. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy az önkormányzati támogatás összegére az ingatlan
nyilvántartásba ezen szerződés 2. pontjában rögzített és bejegyzett terhek feloldása iránt a Támogató a
kamatmentes kölcsön visszafizetése után intézkedik.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen Szerződés 6 db eredeti példányban készült. Kedvezményezett(ek) a jelen Szerződés aláírásával
kijelenti(k), hogy a jelen Szerződés tartalmát, a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt
önkormányzati rendeletet magára nézve kötelezőnek ismeri(k) el.
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8.2. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a kamatmentes kölcsön visszafizetésének napjával hatályát veszti.
8.3. Kedvezményezett(ek) kijelenti(k), hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – Kedvezményezett(ek) személyes adatai(k)nak a Támogató
és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárult(ak).
8.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok
valamint az ÖR. rendelkezései az irányadók.
8.5. A Kedvezményezett(ek) kijelenti(k), hogy harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a
Kedvezményezett(ek) részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
8.6. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Gyomaendrőd, 20…………………………

Gyomaendrőd, 20……………………………

…………………………….
Kedvezményezett(ek)

…………………………
Döntéshozó
P.H.
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Jogilag ellenjegyzem:
…………………………….
jegyző

…………………………….
pénzügyi osztályvezető

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet
ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 20... év ………….. hó …. nap
……………………
ügyvéd
P.H.
2. melléklet a /2017. (……….) önkormányzati rendelethez
Szerződés-minta kamatmentes kölcsön nyújtásához
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
kamatmentes kölcsön nyújtására
amely létrejött
egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám:
15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató), aláírásra jogosult képviselője: ………….. polgármester,
mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó),
másrészről ……………………………….(születési név, anyja
kedvezményezett(ek) /a továbbiakban: Kedvezményezett(ek)/,

neve, születési

hely és

idő, lakcím) mint

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1. Támogató az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló /2017. ( ) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: ÖR.) 5. § (1) bekezdése alapján Döntéshozó átruházott hatáskörben eljárva …………
ügyiratszámú határozatával Kedvezményezett(ek) részére …… Ft, …… azaz forint összegű támogatást állapított
meg
……
hrsz-ú,
természetben
5500/5502
Gyomaendrőd,
………
szám
alatti
ingatlan
vásárlásához/építéséhez/bővítéséhez/ korszerűsítéséhez.
1.2. A döntés alapján Kedvezményezett(ek) kamatmentes kölcsönben részesül(nek).
1.3. Jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek együtt kezelendőek a fenti ügyiratszámú határozatban
megállapított vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására szolgáló támogatási szerződéssel.
2.1. Kedvezményezett(ek)tudomásul veszi(k), hogy a ....... Ft, azaz ........... forint összegű kamatmentes kölcsön
biztosítására Támogató ÖR. 10. §-a alapján a kamatmentes kölcsön összege és járuléka erejéig az érintett
ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat
jegyeztet be.
2.2. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés –
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Kedvezményezett(ek) viseli(k).
3. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a támogatás
- lakásépítés esetén akkor folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte,
- lakásvásárlás esetén akkor folyósítható, ha az aláírt adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül,
- lakásbővítés esetén akkor folyósítható, ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek,
- lakáskorszerűsítés esetén akkor folyósítható, ha a lakáskorszerűsítési tevékenység elérte az 50 %-os készültségi
fokot.
4.1. Felek megállapodnak, hogy a kölcsön visszafizetésének futamideje 10 (tíz) év. Az 1. pontban meghatározott
kölcsön, és az ÖR. 8. § (7) bekezdésében meghatározott többletterhek törlesztése a kölcsönnyújtást követő év
január 01. napjától esedékes.
4.2. A törlesztő részlet összege ...... év január hó 01. napjától ...... év december 31. napjáig ...... Ft/hó, mely
összegből ...... Ft a kölcsönnek a havi törlesztő részlete, ....... Ft/hó az önkormányzatot terhelő nyolc ezrelék
összegének havi részlete, ...... Ft/hó pénzfeladással kapcsolatos kiadások havi összege.
4.3. Ezt követően az adott évre esedékes havi törlesztő részletek összegét a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal minden év január 10. napjáig közli az igénylőkkel.
4.4. A törlesztő részleteket Gyomaendrőd Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni
minden hónap 15. napjáig.
(gyermekvállalás esetén)
5. 1. Támogató a támogatást … születendő vállalt gyermekre való tekintettel nyújtja.
Kedvezményezettek a gyermek(ek) születését …. éven belül vállalják. A négy és nyolc év kezdő időpontjának
lakásépítésnél és lakásbővítésnél a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély vagy használatbavétel
tudomásulvételéről szóló igazolás kiadásától, lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés aláírásának napjától,
lakáskorszerűsítésnél a munkálatok befejezésétől kell számítani. Az időpont a terhesség időszakára
meghosszabbodik, ha a terhességet a határidő lejáratát követő 30 napon belül orvosi bizonyítvánnyal igazolja.
5.2. Gyermek megszületéseként kell elfogadni az örökbefogadást, a bíróságnak vagy hatóságnak a
kedvezményezett vérszerinti gyermekének a háztartásban kerüléséről szóló határozatát.
5.3. Amennyiben Kedvezményezettek nem tesznek eleget vállalt kötelezettségüknek, úgy a kötelezettség nem
teljesítésétől számított 3 (három) hónapon belül kötelesek visszafizetni a támogatást, az ÖR: 8. § (6) bekezdése
szerint számított kamatösszeggel együtt.
6. (lakásépítés, lakásvásárlás, lakásbővítés esetén) Kedvezményezett(ek) köteles(ek) a használatbavételi engedélyt,
igazolást/tulajdoni lapot ….... év ........ hó .. nap benyújtani Gyomaendrőd Város Polgármesteréhez.
Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k) hogy amennyiben ezen kötelezettségüket elmulasztják, Támogató az ÖR.
8. § (6) bekezdés értelmében jár el.
(lakáskorszerűsítés esetén)
Kedvezményezett(ek) köteles(ek) írásban bejelenteni a lakáskorszerűsítési munkálatok befejező időpontját.
Döntéshozó helyszíni szemlével győződik meg a lakáskorszerűsítés megvalósításáról.
7. Kedvezményezett(ek) kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1. pontban megjelölt lakásnak a kölcsön
visszafizetési határidejét megelőzően történt elidegenítése esetén a még fennálló kölcsön összegét és járulékait
készpénzben kiegyenlítik.
8. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a kamatmentes kölcsön összegére az ingatlan nyilvántartásba
ezen szerződés 2. pontjában rögzített és bejegyzett terhek feloldása iránt a Támogató a kamatmentes kölcsön
visszafizetése után intézkedik.
9. Záró rendelkezések
9.1. Jelen Szerződés 6 db eredeti példányban készült. Kedvezményezett(ek) a jelen Szerződés aláírásával
kijelenti(k), hogy a jelen Szerződés tartalmát, a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt
önkormányzati rendeletet magára nézve kötelezőnek ismeri el.
9.2. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a kamatmentes kölcsön visszafizetésének napjával hatályát veszti.
9.3. Kedvezményezett(ek) kijelenti(k), hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően –Kedvezményezett(ek) személyes adatai(k)nak a Támogató
és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárult(ak).
9.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok
valamint az ÖR. rendelkezései az irányadók.
9.5. A Kedvezményezett(ek) kijelenti(k), hogy harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a
Kedvezményezett(ek) részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
9.6. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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Gyomaendrőd, 20…………………………
…………………………….
Kedvezményezett/Kedvezményzettek
Jogilag ellenjegyzem:

Gyomaendrőd, 20……………………………
…………………………
Döntéshozó
P.H.
Pénzügyileg ellenjegyzem:

…………………………….
jegyző

…………………………….
pénzügyi osztályvezető

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet
ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 20... év ………….. hó …. nap
……………………
ügyvéd
P.H.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. január 1-ével hatályba lép a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: új Pp.). A
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek (a továbbiakban: hatályos Pp.) a meghatalmazottként eljárni
jogosult személyek körére vonatkozó szabályozása indokolatlanul terjedelmes és bonyolult. Mindez szükségessé
tette e személyi kör csökkentését, mivel a hatályos Pp. szabályozása túl tágan értelmezte a meghatalmazottként
eljáró személyi kört. A kódex generális jelleggel szabályozza, hogy a közjogi jogalanyok, így az egymással
egyébként átfedést mutató közigazgatási szervek, költségvetési szervek, valamint a gazdálkodó szervezetek, egyéb
nem természetes személyek esetében meghatalmazottként azok alkalmazottja eljárhat.
Az önkormányzatok perei esetében az új Pp. 65. § j) pontja egyszerűsítést valósít meg. Az önkormányzati szerv
alkalmazottja munkáltatója tevékenységével kapcsolatos pereiben meghatalmazottként természetesen továbbra is
eljárhat. Ezen felül a korábbi bonyolult szabályozás helyett az új Pp. lehetővé teszi, hogy az önkormányzat belső
szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) határozhassa meg a meghatalmazottként eljárni jogosult tisztségviselők
körét. A tisztségviselő kategóriájába beletartoznak azok a személyek, akiket a hatályos szabályozás eljárni
jogosultként megjelöl (polgármester, jegyző, a képviselőtestület és a közgyűlés tagja), de a meghatározás nem teszi
korlátlanul lehetővé a képviselő állítást, például az önkormányzati szervhez nem kötődő személyek esetében. Az
SZMSZ-ben tehát az önkormányzat meghatározhatja azt a tisztségviselői kört, akik meghatalmazottként eljárhatnak,
az adott tisztségviselői típushoz pedig hozzárendelheti azt az ügykört, amelyeknél az adott tisztségviselői típushoz
tartozó személy eljárhat. Ezt követően a konkrét ügyben a kijelölt tisztségviselő kaphat meghatalmazást az eljárásra.
Tehát a tisztségviselőknek, valamint az ügyköreiknek az SZMSZ-ben történő rögzítése nem tekinthető egyfajta
általános meghatalmazásnak. E módosítás azt hivatott szolgálni, hogy csak olyan személy járhasson el
meghatalmazottként az önkormányzat pereiben, aki kötődik magához az önkormányzati szervhez.
A jogszabályi rendelkezés módosulása tehát adott esetben indokolttá teheti az önkormányzatok SZMSZ-einek
módosítását, amit célszerű az új Pp. hatályba lépéséig elvégezni, az önkormányzat perbeli képviseletének
zökkenőmentes biztosítása érdekében.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelete egészüljön ki egy új rendelkezéssel, amelyben a polgármester és alpolgármester az
önkormányzatot érintő valamennyi ügykörben, a bizottság elnöke a bizottság által hozott döntést érintő ügykörben, a
jegyző pedig a hatáskörét és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő ügykörökben lesz jogosult
eljárni.
Az elmúlt üléseken Ágostonné Farkas Mária képviselő kérte, hogy a testület személyi kérdések esetén titkos
szavazással döntsön. Az SZMSZ jelenlegi szabályai szerint titkos szavazással határoz a Képviselő-testület, ha azt
jogszabály írja elő. Az Mötv. pedig úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület a szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott módon titkos szavazást tarthat a 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben. A
hatályos szabályok szerint a szavazás titkos módja nem automatikus, arról ügyrendi javaslatot követően egyedi
döntést kell hozni.
A kérdés megoldására a következő szabályozást javasoljuk: Az SZMSZ szerint titkos szavazással döntsön a
Képviselő-testület, ha azt jogszabály írja elő, továbbá zárt ülésen az összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési
ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, továbbá a
választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
A Képviselő-testület 2007-ben alkotta meg a kegyeleti kérdésekről szóló 12/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet 4. § szerint az önkormányzat saját halottja temetési költségeit, továbbá a kapcsolódó egyéb költségek
fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönítetten kezelt költségkeret biztosítja.
A fenti szabályozást célszerű úgy pontosítani, hogy az előirányzat nem a hivatal, hanem az önkormányzat
előirányzata, amely a költségvetésben minden évben tervezett a Kitüntetési alap legyen, Kitüntetési és kegyeleti
alap néven.
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Javaslom a Képviselő-testületnek a következő módosító rendelet megalkotását.
Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása elhanyagolható mértékű.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Önkormányzati rendeletek módosításáról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendelet-tervezet
Általános indokolása
A magasabb szintű jogforrással, továbbá a helyi jogszabályoknak egymással fennálló harmonizációjának
megteremtése érdekében szükséges a módosítások elvégzése.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 65. § f) pontjának végrehajtását szolgáló helyi szabályokat
alapozza meg.
A 2. § indokolása:
Újraszabályozza a saját működésének egyik részletszabályát.
A 3. § indokolása:
Pontosítja a korábbi jogszabályi változás miatt bekövetkezett megnevezéseket.
A 4. § indokolása:
Újraszabályozza a kegyeleti okokból felmerülő önkormányzati kötelezettség vállalás forrását.
Az 5. § indokolása:
Rendelkezik a hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Önkormányzati rendeletek módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a következő normaszövegű rendelet megalkotását:
"Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
Önkormányzati rendeletek módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelet módosítása
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) a következő 7/A. §-sal egészül ki.
"7/A. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatát és szerveit érintő polgári perekben a polgármester és az
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alpolgármester az önkormányzatot érintő valamennyi ügykörben, a bizottság elnöke a bizottság által hozott döntést
érintő ügykörben, a jegyző pedig a hatáskörét és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő ügykörökben
jogosult eljárni."
2. § (1) Az Ör. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„19. § (5) A Képviselő-testület a jogszabályban előírt eseteken túl, zárt ülés keretében, titkos szavazással dönt az
összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, továbbá a választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.”
(2) Az Ör. 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki.
„(5a) Amennyiben a titkos szavazást nem szavazógéppel végzik, akkor azt az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaiból alakított 3 fős szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.”
2. A kegyeleti kérdésekről szóló 12/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
3. § A kegyeleti kérdésekről szóló 12/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör2.) 3. § (2) bekezdés
b) pontjában a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe az „önkormányzati hivatal” szöveg lép.
4. § A Ör2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. § Az önkormányzat saját halottja temetési költségeit, továbbá a 3. § (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos
egyéb költségek fedezetét a tárgyévi költségvetés Kitüntetési és kegyeleti alap előirányzata biztosítja.”
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) az Ör. 19. § (3) bekezdése,
b) az Ör2. 2. § (2) bekezdésében a "– a bizottság elnöki munkacsoporttal történt egyeztetés után -" szövegrésze."
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentése, felügyelőbizottság
beszámolója
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke elkészítette az alapítvány 2016.
évről szóló beszámolóját, melyet a felügyelő bizottság jóváhagyott. A felügyelő bizottság által jóváhagyott
beszámolót a kuratórium elnöke az alapító okirat alapján jelen előterjesztéssel a Képviselő-testület elé terjeszti
elfogadásra.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:400. § (1) bekezdése kimondja: Ha az alapítványnál
felügyelőbizottság működik, a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok
gyakorlójának számol be.
Ennek megfelelően a felügyelőbizottság elkészítette beszámolóját, mely szintén az előterjesztés mellékletében
található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentése, felügyelőbizottság beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért 2016. évi közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját, melyet az Alapítvány Felügyelő
Bizottságának beszámolója alapján elfogad.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Közhasznúsági jelentése 2016. évről
Statisztikai számjel: 19058733-9499-561-04
Bírósági nyilvántartási szám: 04-01-0000112
I. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2016. évről

Adatok
A tétel megnevezése
A. Befektetett eszközök
I.Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékbecslése
B. Forgóeszközök
I.Készletek
II.Követelések
III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II.Tőkeváltozőás
III.Lekötött tartalék
IV.Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.Céltartalék
F. Kötelezettségek
I.Hátrasorolt kötelezettségek
II.Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év(ek)
Előző évi módosítása
14 838
0
14 838

Tárgyév
14 929
14 929

1 795

1 710

10

15

1 785

1 695

16 633

16 639

10 439
700
8 958

10 654
700
9 740

781

214

0

0

6 194

5 985

16 633

16 639

A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása
2016. évről
Adatok
A tétel megnevezése
A. Összes bevétel közhasznú tevékenység
bevétel
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetésből
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevételek
5. Egyéb bevételek
6. Pénzügyi műveletek bevételei
7. Rendkívüli bevételek
8. Aktivált saját teljesítmény értéke
B.Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Árbevételek
2. Egyéb bevételek
3. Pénzügyi műveletek bevételei
4.Rendkívüli bevételek

C.ÖSSZES BEVÉTEL
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
7. Aktivált saját teljesítmény értéke
F. ÖSSZES TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI /D+E/
G.Adózás előtti vállalkozási eredmény /B‐E/
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény /G‐H/
J. Tárgyévi közhasznú eredmény /A‐D/

Előző év(ek)
módosítása

Előző évi
3 467
3 437
1 904
1 533

Tárgyév
0
0

3 202
3 125
1 540
1 585

26

75

4

2

3 467

0

3 202

2 686
945
1 464
276

0

2 988
933
1 615
436
3
1

2 686

0

2 988

781

0

214

1

A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
a.megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb költségek
3. Személyi jellegű költségek közterhei
B. Nyújtott támogatások
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatása

1 386
1 253
43
37
174

0
0

1 615
1 379
165
32
204

1.Költségvetési támogatás felhasználása:
Az alapítvány központi költségvetési támogatásban a munkaügyi központ által folyósított
támogatásban részesült 1.377.152,-Ft, amelyet teljes egészében munkabér kifizetésre használt
fel.
2. Az alapítvány vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A Közalapítvány vagyona az alapító okirat szerint 4.000 000.-Ft azaz négymillió forint, amely
a gyomaendrődi 209. tulajdoni lapszámú és 115.hrsz.-ú valamint a 210.tulajdoni lapszámú és
116.hrsz.-ú a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kossuth út 11.szám
alatti ingatlanból áll. Az alapító átruházta a kezelői jogát az alapítványra és hozzájárult a
földhivatali bejegyzéshez.
3. A célszerinti juttatások kimutatása:
A Közalapítványnak nem feladata a célszerinti juttatás, így fennállása óta ilyen feladatot nem
látott el.
4. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke.
Gyomaendrőd Város Önkormány Képviselő-testülete, mint alapító biztosította a működés
feltételeit. Működési költségre a Civil Alap kötött felhasználású részéből 1.540.000,-Ft
támogatást nyújtott. Az előző évről áthozott pénzmaradvánnyal a működést biztosítottuk.
5. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege:
A kuratórium tagjai és a felügyelő bizottság tagjai az alapítvány fennállása óta sem anyagi,
sem természetbeni juttatásban nem részesültek.
6. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:
A Közalapítvány célja az alapító okirat szerint a következő:
-Támogatást nyújtani színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához, Gyomaendrőd
Város művészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése kiállításának biztosítása. főként
a gyomai és endrődi származású művészek alkotásaira.
- A Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. szám alatti ingatlan állagának megőrzése, bővítése, további
kiállítási lehetőségek biztosítása kortárs helyi művészek részére, a Corini és Vidovszky
gyűjtemény, valamint a Vidovszky emlékszoba tárgyainak elhelyezése, ezek állandó
gyarapítása, állagmegóvása és folyamatos kiállítása.
- A közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik a képző- és ipar- és
fotóművészet már működő, vagy a jövőben létrejövő állami, önkormányzati, társadalmi
szervezetekkel és alapítványokkal.

- A fenti célok és rendelkezésének a közalapítvány elsősorban a használatba adott Kossuth út
11 szám alatti épületben létrehozott Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény működésével
tesz eleget.
7. Az épület állagvédelme:
2016.-ban állagvédelmet nem végeztünk forráshiány miatt.
Az épületen újabb és újabb hibák jelennek meg. A tetőcserepek, kúpcserepek több helyen
elcsúsztak, ázik a padlás. A vízelvezető csatorna több helyen lukas, így eső esetén az épület
fala ázik. A lábazat vizesedik. Az ablakok korhadtak, el vannak vetemedve. Van olyan ablak,
amelyet már nem lehet kinyitni sem. A rosszul záródó ablakok miatt az épület hőleadása igen
nagy. A nyílászárók cseréje esetén a fűtési költségek jelentősen csökkennének.
A kiállító termek falakin új repedések keletkeztek, néhány helyen a burkolólap is elvált a
faltól.
8. Tárgyi eszközök gyarapodása:
- 1db számítógép, 70.140,-Ft értékben /mivel a korábbi gép elavult/
- 2 db szoftver a számítógéphez 144.680,-Ft
- Térfigyelő rendszer kiépítése 312.331.- Ft értékben. ( kamera+monitor+ rögzítő)
9.Biztonságtechnikai helyzet:
A Közalapítvány továbbra is a gyomaendrődi székhelyű Nagy Péter biztonságtechnikai
szakemberrel áll szerződésben. A vállalkozó 2500.- Ft/hó +ÁFA ügyeleti díjat állapított meg,
amely a karbantartás, hibaelhárítás és a 24 órás felügyelet díját is tartalmazza.
2016.-os évben a kiállított műtárgyak védelme érdekében, kiépítésre került egy nyolc
kamerából álló, monitorral ellátott térfigyelő rendszer, amely lehetővé teszi a kiállítótér és az
előtér egyidejű folyamatos megfigyelését.
(Ez egy nagyobb csoport érkezése esetén kifejezetten hasznos segítség.)
A kamera automatikusan rögzít mindent. A beruházás teljes összegéből tíz százalék
kedvezményt kaptunk Nagy Pétertől, továbbá díjmentesen kicserélte az épület homlokzatán
lévő sziréna borítását, megigazította az elcsúszott cserepeket is.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítségét.
10. Személyi feltételek:
Az alapítvány pénzügyeit 2012. február 01.-től Szabó Mihály Ferencné könyvviteli vállalkozó
végzi, akivel az alapítvány szerződést kötött, számla ellenében havi 20.000.- Ft juttatásért.
Az adminisztratív feladatok elvégzését, kiállítások, programok szervezését, a képtár egész
évben folyamatosan történő nyitva tartását, a belső helyiségek tisztán tartását egy fő
közfoglalkoztatott végzi, akit a munkaügyi központ 100%-os bértámogatásban részesít. A
szakmai feladatok elvégzésére (Értékbecslés, restaurálás, kiállítás rendezése)az alapítvány
szakembert bíz meg. (Megbízási szerződéssel Banner Zoltán és Hevesi Nagy Anikó.)

2016. évi szakmai beszámoló

1.Kiállítások:
Állandó Kiállítások:
-Vidovszky Béla festményei és személyes emlékei.
-Corini Margit a párizsi éjszakák festőjének alkotásai
- Illésy Péter történelmi grafikái- Dózsa György sorozat
- Pásztor János szobrai a Magyar Nemzeti Galériából
- Holló László festményei
- Kállai Ferenc, a Nemzet Színésze emlékkiállítás

Időszaki kiállítások
-2016. április 15.-én került megnyitásra Görgényi Tamás és Görgényi Éva festőművészek
alkotásaiból rendezett kiállítás, amelyet 2016. május 20.-ig lehetettmegtekinteni.
- A nyári időszakban a saját gyűjteményünk egy része került kiállításra, kiemelve
Vidovszky Béla enteriőrjeit.
Az őszi időszakban Fábián Irén képzőművész olajfestményiből terveztünk kiállítást,
de mivel a Képtárba került Kállai Ferenc hagyatéka, így hely hiány miatt a kiállítás elmaradt
és bizonytalan ideig nem is lesz időszaki kiállítás a Képtárban.
- 2016. október 08.-án nyílt meg Kállai Ferenc Kossuth-díjas színművész életútját, pályájának
fontos időszakait, dokumentumait és tárgyait bemutató kiállítás, amely állandó kiállításunk
részévé vált. A színházi fotók, díjak és elismerések mellett, a szülőhelyhez, Gyomához való
kapcsolódás tárgyai és dokumentumai is megjelennek a kiállításon.
2.Szakmai munka támogatása:
Köszönet Dr. Frankó Károlynak, aki térítésmentesen segítette a Görgényi kiállítás
megrendezését és bemutatta a művészeket és munkásságukat, továbbá köszönet a saját
festményeinkből való kiállítás megrendezéséért is.
Köszönet Toldi Balázs polgármester úrnak, hogy térítésmentesen biztosított nekünk
gépkocsit és embereket a Görgényi Tamás és Görgényi Éva festményeinek szállításához,
továbbá a Kállai Ferenc kiállítás megrendezéséhez is.
Köszönet Dr. Szonda Istvánnak a Kállai Ferenc kiállítás megrendezéséért.

3.További szponzorok, akik segítették a munkánkat:
egyéb támogatást az alapítvány nem kapott.
4.A gyűjtemény állagmegóvása:
2016. évben restaurálás nem történt.
5. Gyűjtemény gyarapodás:
2016.évben gyarapodás nem történt.
6.Szakfelügyeleti ellenőrzés:
2016. június 21.-én Andó György szakági szakfelügyelő tartott vizsgálatot a Képtárban.
3/2009. (II.18.) OKM rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a közérdekű muzeális gyűjtemények
esetében legalább öt évente egyszer vizsgálatot tart.
Ellenőrzésre került : működési engedély, 2015.évi statisztikai jelentés, alapító okirat,
nyilvántartáshoz kapcsolódó leltárkönyvek, naplók, a kiállítóhely működésével kapcsolatos
beszámolók jelentések.
Az ellenőrzés alatt néhány kisebb hiányosság merült fel, ezek pótolva lettek.
(Nem volt tulajdoni lap másolat a Képtárban, illetve nem volt érvényes együttműködési
megállapodás szakemberrel.)
Név változtatásra tett javaslatot Andó György. A kuratórium ezzel nem ért egyet, hiszen 1993
óta változatlan a Képtár neve, mindenki így ismeri.
7. Munkaügyi ellenőrzés:
2016. év során nem történt.
8. Tv és sajtó közlemények:
A kiállítás megnyitókat a Körös Tv és a Videó Krónika közvetítette.
Az aktuális kiállításokkal kapcsolatban, nyitva tartással, belépőkkel kapcsolatosan
folyamatosan friss információkat közlünk a Gyomaendrod.com weboldalon, a Facebookon, a
saját honlapunkon , amely a 2016.évben teljesen megújult.
A Gyomaendrődi Hírlapban, a Művészet Barátai folyóiratban is közzé tesszük az aktuális
információkat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HÓNAP

TELJES ÁRU:

DIÁK:

NYUGDÍJAS:

INGYENES:

ÖSSZESEN:

JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

2
2
29
2
8
3
1

439
2
-

1
2
3
6
1
-

39
38
190
468
7
46
33
52
-

1
2
39
38
190
468
11
59
33
58
-

Összesen:

899

9. Látogatottsági adatok:
A látogatói létszámból 629 fő gyomaendrődi diák, a pedagógusokkal térítés mentesen
látogatták a Képtárat. (Kis Bálint Általános Iskola teljes létszámmal, és a Szent Gellért
Katolikus Iskola 190 diákkal)
Jegybevétel : 15.750.- Ft
Kiadványból bevétel : 700.- Ft

Gyomaendrőd, 2017. április 12.

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése –5500 Gyomaendrőd, Dr.
Pikó B. u. 3. szám alatti orvosi rendelő tárgyi minimumfeltételeinek
biztosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Kocsisné Takács Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 3. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről jelenleg a Városi Egészségügyi Intézmény gondoskodik helyettesítés
formájában: a háziorvosi tevékenységet Dr. Katona Piroska látja el megbízási szerződés alapján.
Dr. Nagy Éva háziorvos írásban arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a praxisjog átvételével, megszerzésével
a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben 2017. szeptember 1. napjától háziorvosi alapellátási tevékenységet kíván
folytatni.
Dr. Nagy Éva 1994. évben szerezte meg orvosi diplomáját a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Karán, rendelkezik háziorvos tanszak vizsgával.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény által meghatározott előírásokra tekintettel
Önkormányzatunknak az alábbi döntéseket kell meghoznia ahhoz, hogy Dr. Nagy Éva önálló háziorvosként,
vállalkozás tagjaként - NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság - tudja ellátni feladatát, így
biztosítva a körzet folyamatos működtetését:
- Döntést kell hozni az előszerződés megkötéséről. Az előszerződésben a felek kötelezettségét vállalnak arra, hogy
területi ellátási kötelezettséggel a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetre feladat-ellátási szerződést kötnek.
- Döntést kell hozni arról, hogy a praxisengedély kiadása esetén az önkormányzat megköti a feladat-ellátási
szerződést. A feladat-ellátási szerződésben kell rögzíteni a rendelő használatával, az ahhoz kapcsolódó rezsi
megfizetésével kapcsolatos feltételeket, a finanszírozási kérdéseket, valamint figyelembe kell venni az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-át, melyben meghatározásra kerültek a feladat-ellátási szerződés
főbb tartalmi elemei.
- Döntést kell hozni a feladat-ellátás tárgyi feltételeinek biztosításáról, tekintettel arra, hogy a körzet háziorvosi
feladatát jelenleg Dr. Katona Piroska helyettesítés formában látja el saját rendelőjében, ezt megelőzően a feladatellátást szintén magántulajdonú rendelőben biztosította dr. Darvas Tamás.
Előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötése
A törvény 2015. január 1. napjától előírja, hogy a praxisjoggal érintett önkormányzat az előszerződés megkötése
előtt köteles kikérni a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményét.
Hivatalunk 2017. május 16. napján eleget tett fenti kötelezettségének. Az egészségügyi államigazgatási szerv
véleményében leírta, hogy „Dr. Nagy Éva (szül: Szeged, 1970. március 3., működési nyilvántartási szám: 54000)
háziorvostan szakorvos jogosult háziorvosi tevékenységet folytatni, a praxisjog megszerzésének nincsenek kizáró
okai. Amennyiben Dr. Nagy Éva orvosi diplomáját, működési nyilvántartási kártyáját, orvosi kamarai kártyáját
bemutatja, valamint amennyiben igazolja, hogy a tevékenység végzésére egészségileg alkalmas - jogosult
háziorvosi tevékenység folytatására – az említett Gyomaendrőd 3. számú körzet praxisjogát megszerezheti.”
Tekintettel arra, hogy az előszerződés megkötését követően a praxis engedély illetve a működési engedély
megszerzése legalább 60 napot vesz igénybe, kérem a Képviselő-testülettől, hogy az előterjesztést jelen, júniusi
ülésén tárgyalja meg, és hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert az előszerződés, majd a praxis engedély
bemutatását követően a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Orvosi rendelő, tárgyi feltételek biztosítása
Az önkormányzatnak biztosítania kell az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeit. A Városi Egészségügyi
Intézménnyel történt előzetes egyeztetések alapján a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelőjét a Dr. Pikó
Béla u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben jelenleg üresen álló, régi fogorvosi rendelőben lehetne
kialakítani. Előzetesen az intézmény egyeztetett az egészségügyi államigazgatási szervvel, aki megvizsgálta és
jóváhagyta a rendelő kialakítását.
A rendelő kialakítása során, a szakmai minimumfeltételek megteremtéséhez az alábbi költségek merülnek fel:
- A rendelő kisebb karbantartást igényel, a linóleumot járólapra kell kicserélni, mely karbantartási munkálatokat a
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Hivatal végezteti el, a munkálatok forrása a 2017. évi költségvetésben biztosított előirányzat, mely a Városi
Egészségügyi Intézmény költségvetésébe került beépítésre és az önkormányzati tulajdonú egészségügyi
intézmények karbantartását szolgálja (500.000.-Ft/év)
- Bútor beszerzésre nincs szükség, mivel a Dr. Bánki Gyula által ellátott körzet orvosi rendelőjéből a bútorok –
hosszú távon nem számolunk a körzet betöltésével – hasznosíthatóak a 3. számú orvosi körzetben.
- Az alábbi táblázat tartalmazza a rendelő berendezéséhez szükséges, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján biztosítandó minimum
feltétel teljesítésének megfelelő berendezési tárgyakat, felszereléseket, műszereket, valamint amennyiben
beszerzésük szükséges annak költségét:
Megnevezés
Vizsgáló ágy
Beteg fellépő vizsgáló ágyhoz
Vizsgáló lámpa
Bútorzat
Székek
Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep
Hűtőszekrény
Minimum-maximum hőmérő
Számítógép + nyomtató
Infomix szoftver telepítése
Szkenner
Telefon
Vérnyomásmérő
Mandzsetta sor
Ekg hordozható
Oszcillométer vagy doppler
Vércukormérő + tesztcsík
Fonendoszkóp
Reflexkalapács
Pupilla vizsgáló lámpa
Digitális hőmérő
Ollók
Sebészeti csipeszek
Gyomormosó szett
Beöntő készlet
Vesetál 3 db.
Vizeletvizsgálati gyorsteszt
Vizeletgyűjtó edény
Személymérleg
Mérőszalag
Magasságmérő
Szakmai eszközök (nyelvlapoc, fecskendők
Bőrfertőtlenítő, tűk, kötszerek, Gumikesztyűk,
vénakanül, infúziós szerelék, Katéterek, sebzáró,
kémcső, karszorító gumi, Maszkok, zárt vérvételi
rendszer, ragtapaszok, Mefix, stb.)
Otoscop
Desmares kanál
Színlátást vizsgáló könyv
Látásélesség vizsgáló lámpa
Sürgősségi táska
Izolációs takaró
Kezdő gyógyszerkészlet
Hőlégsterilizátor
Hőlégst.tekercs
Hűtőtáska
Tartalék

Önkormányzati
tulajdonban
X
X
X
X

X

X
X

X
X
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Beszerzés
szükséges

X
X
X
X
X
X

Várható beszerzési
ár
39.000
25.000
55.000
8.000
220.000
25.000
20.000
0
20.000
3.000
500.000
16.000
20.000
2.500
2.500
1.000
7.500
7.500
500
5.000
3.000
3.000
100
4.000

X

70.200

X
X

45.000
2.800
62.000
400
80.000
230.000
18.000
4.000
500.000

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Összesen

2.000.000

A beszerzés forrásául javaslom kijelölni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
7/2017. (II. 21.) rendelet 7 mellékletének 39. sorában található működési céltartalékok között megtervezett rendkívüli
feladatokra elkülönített keretet.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Dr. Nagy Éva háziorvossal előszerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó
Betéti Társasággal (székhely: 6792 Zsombó, Kölcsey u. 21., cégjegyzékszám: 06-06-015247, adószám: 215346301-06, képviselő, személyes közreműködő: dr. Nagy Éva háziorvos) a praxisjog engedélyezésére jogosult
egészségügyi államigazgatási szerv előzetes támogató véleménye alapján a 3. számú háziorvosi praxis
működtetésére előszerződést köt az alábbi tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az
előszerződés aláírására:
ELŐSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli Toldi Balázs
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 6792 Zsombó, Kölcsey u.
21., cégjegyzékszám: 06-06-015247, adószám: 21534630-1-06, képviselő, személyes közreműködő: dr. Nagy Éva
háziorvos) - a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 3. számú felnőtt háziorvosi praxis
(továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.)
2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. Az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött
finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól, 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó B. u. 3. szám alatti
rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban. Ptk.)
6:73. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de
legkésőbb jelen előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (6 év) szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis
háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben az egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély
megszerzését igazolja. Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig a
feladat-ellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a
feladat-ellátási szerződés megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk.
6:73. § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
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8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2017. augusztus 31. napjáig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a
Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 5 példányban készült, aKépviselő-testületaz előszerződést a …./2017. (VI. 29.) Gye. Kt.
határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2017. június 29.
……………………………..
Dr. Nagy Éva
háziorvos
NEVANOR Marketing
Szolgáltató és Tanácsadó Bt.

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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Bt.–vel (személyes közreműködő: Dr. Nagy Éva háziorvos) feladatellátási szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a 3.
számú felnőtt háziorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében 2017. szeptember 1.
napjától a felnőtt háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére NEVANOR Marketing
Szolgáltató és Tanácsadó Bt.–vel (személyes közreműködő: Dr. Nagy Éva háziorvos) az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"3. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelő tárgyi minimumfeltételeinek biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján a 3. számú felnőtt
háziorvosi körzet orvosi rendelőjének tárgyi, szakmai minimum feltételeinek megteremtéséhez 2.000.000,- Ft
önkormányzati forrást biztosít Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.
21.) rendelet működési céltartalékok között megtervezett rendkívüli feladatokra elkülönített keret terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2017. májusi testületi ülésén döntött a Gyomaendrődi Hírmondó időszaki lap alapításáról: a
kiadói tevékenységgel a Határ Győző Városi Könyvtárat bízta meg.
A döntés értelmében a kiadásért és szerkesztésért felelős személy Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető. A
Képviselő-testület döntött arról is, hogy a jegyző a soron következő ülésre készítse elő a könyvtár alapító okiratának
módosítását. A módosítást az 1. számú határozati javaslatban olvashatják.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 119-

/2017.

Módosító okirat

A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. május 15. napján
kiadott, VI. 119-10/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján
- a ……/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontjában a kormányzati funkciószámokat tartalmazó táblázat az alábbi 5. sorral
egészül ki:
5

083030

Egyéb kiadói tevékenység
Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. június 29.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

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

/2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratát
a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
Tímár Máté Fiókkönyvtár

1.

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 10. 01.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-ban foglaltak alapján az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,
állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma
910100

szakágazat megnevezése
Könyvtári, levéltári tevékenység

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

kormányzati funkciószám
082042
082043
082044
083020

kormányzati funkció megnevezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkiadás
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5

083030

Egyéb kiadói tevékenység

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Határ Győző Városi Könyvtár alaptevékenysége
szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási
területére terjed ki.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését,
mely öt évre szól. Az intézményvezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül
kinevezésre. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Határ Győző Városi Könyvtár 2017. június 29. napján kelt,
………………………..………… napjától alkalmazandó VI. 119-………/2017. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………

P.H.
Magyar Államkincstár

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár igazgatói illetménymódosítása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 285/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozatával
Gyomaendrődi Hírmondó városi időszaki lap alapításáról döntött, valamint az időszaki lap kiadói feladataival a Határ
Győző Városi Könyvtárat (továbbiakban: intézmény) bízta meg. A kiadásért és szerkesztésért felelős személy
Dinyáné Bánfi Ibolya igazgató. A kiadói és szerkesztési feladatok ellátásáért 2017. július 1. napjától havi bruttó
37.500 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés került megállapításra.
Ennek megfelelően Dinyáné Bánfi Ibolya havi illetménye a következőek szerint alakul:
Dinyáné Bánfi Ibolya igazgató illetménye
Tárgyhavi alapilletmény
Magasabb vezetői pótlék
Kulturális Illetménypótlék
Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés
Összesen egyhavi illetmény (kerekítve)

besorolás: F/13
225%
142%
37 500 Ft

2017. július 1. napjától
188 795 Ft
45 000 Ft
28 400 Ft
299 700 Ft

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár igazgatói illetménymódosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár igazgatója, Dinyáné
Bánfi Ibolya (5500 Gyomaendrőd, Arany J. u. 14. szám alatti lakos) illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. §, 61-77. §-ai, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19-21. §-ai és 5.
melléklete, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 287/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozataalapján 2017.
július 1. napjától a következőként állapítja meg:
Tárgyhavi alapilletmény
(F fizetési osztály 13 fizetési fokozat)
Magasabb vezetői pótlék 225%
Kulturális Illetménypótlék 142%
Munkáltatói döntésen alapuló ill. kieg.
Összesen egyhavi illetmény (kerekítve)

188 795 Ft
45 000 Ft
28 400 Ft
37 500 Ft
299 700 Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár csatlakozása a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumhoz
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 135/2015 (II. 26.) Gye Kt. határozatával kezdeményezte a helyi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) létrehozását.
A KEF jogi személyiséggel nem rendelkező testület, mely munkacsoportként működik a helyi sajátosságok és
igények figyelembevételével. A KEF célja, hogy feltérképezze a helyi, kábítószerrel kapcsolatos problémákat,
összefogja az ezzel foglalkozó intézményeket és szervezeteket, és szakmai segítséget nyújtson és közvetítsen
számukra.
Az intézmény 2015. május 6-án alakult meg a Kis Bálint Általános Iskola, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ, a Városi Egészségügyi Intézmény, a
Gyomaendrődi Járási Hivatal gyámhivatala, a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrse és a
Gyomaendrőd Polgárőr Egyesület részvételével.
A KEF megalakulásával és működésével kapcsolatos feladatokat a Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ
látja el.
A Határ Győző Városi Könyvtár a közelmúltban jelezte csatalakozási szándékát a helyi KEF-hez.
Javaslom, hogy az önkormányzat támogassa az intézménye csatlakozását a fórumhoz.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár csatlakozása a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Határ Győző Városi Könyvtár csatlakozását a
helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Óvodák nyári nyitva tartása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák tájékoztatták a Tisztelt Képviselő-testületet az óvodák nyári
nyitva tartásáról.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 §-ának (2) bekezdése
kimondja, hogy a települési önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat,
szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. Emellett a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 4. §-ának 19. pontja meghatározza az óvodákra vonatkozó nevelési évet, amely szeptember
1-től a következő év augusztus 31-ig tartó időszak, ez alapján az óvodai intézmények fenntartóinak fenti időszakban
biztosítani kell az óvodáskorú gyermekek óvodai ellátását.
A városban lévő intézmények a fenti jogszabályhely figyelembe vételével az alábbiak alapján kérik a Képviselőtestületet, hogy szíveskedjen az óvodai nyitva tartást tudomásul venni.
A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva tartásának szüneteltetése az alábbi
időpontokban lesz:
Óvoda

Nyitva tartás szünetel

Vásártéri –Szivárvány Óvoda
Selyem úti – Gyermekliget Óvoda és
Bölcsőde
Tulipános Óvoda

július 17- augusztus 4-ig
Az óvoda és bölcsőde nem lesz
zárva, az augusztus 7 augusztus
20-ig tartó nagytakarítás ideje alatt
is megoldják a gyermekek
ellátását.
július 24-től augusztus 18-ig

Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda
Selyem úti - Gyermekliget Óvoda

Selyem úti – Gyermekliget Óvoda

Az óvodavezetők az intézmények zárva tartásának megtervezésekor felmérték a szülői igényeket, a táblázat
harmadik oszlopában jeleztük, hogy a zárva tartás alatt melyik óvoda fogadja az óvodai feladat-ellátást igénylő
gyermekeket.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári
nyitva tartásának szüneteltetése az alábbiak szerint alakul, melyet a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint az Óvoda fenntartója elfogadott.
Feladat-ellátási hely

Zárás első napja Zárás utolsó
napja
2017. 07. 24.
2017. 08. 20.

Százszorszép Óvoda,
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth u. 7.
Margaréta Óvoda 5500 2017. 06. 12.
Gyomaendrőd, Jókai M.
u. 4.
Csemetekert Óvoda
2017. 07. 10.
5502 Gyomaendrőd,
Blaha L. u. 8.
Napraforgó Óvoda 5621 2017. 07. 03.
Csárdaszállás, Kossuth
u. 23.

Zárás
időtartama
4 hét

Ellátást biztosító óvoda

2017. 07. 23.

6 hét

Százszorszép Óvoda,
Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.

2017. 07. 30.

3 hét

2017. 08. 25.

8 hét

Százszorszép Óvoda,
Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.,
Margaréta Óvoda Gyomaendrőd,
Jókai M. u. 4.
Gyomaendrődi Százszorszép
Óvoda, Margaréta Óvoda
A gyermekek szállítása
Gyomaendrődre és vissza
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Margaréta Óvoda Gyomaendrőd,
Jókai M. u. 4.

Csárdaszállás község
gépjárművével történik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Óvodák nyári nyitva tartása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a közhasznú társaságok
fenntartásában működő óvodák 2017. évi nyári nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul
veszi:
Óvoda

Nyitva tartás szünetel

Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda

Szivárvány
Gyermekkert
Nonprofit
Gyermekliget Óvoda és Bölcsőde Kiemelten Közhasznú Kft. - Vásártéri július 17- augusztus 4-ig
Selyem Úti Óvoda
Óvoda
Gyermekliget Óvoda és Bölcsőde Az
óvoda
2017.
nyarán
Selyem Úti Óvoda
folyamatosan nyitva tart.
Tulipános Óvoda
Gyermekliget Óvoda és Bölcsőde július 24-től augusztus 18-ig
Selyem Úti Óvoda
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2017.
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
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Tisztelt Képviselő-testület!
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.
(XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.
(VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 323/2013. (VI. 27.) Gye. Kt.
határozatával jóváhagyott Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges
feladatokat.
A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján öt évre szóló intézkedési tervet
készített. A helyi esélyegyenlőségi programot kétévente kell felülvizsgálni, melynek alapján – szükség esetén –
módosítható az intézkedési terv és a program.
A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői felülvizsgálták a HEP helyzetelemzését és az intézkedési tervet. A
munka során sor került egyes demográfiai mutatók, létszámadatok és százalékos arányok elemzésére és a hozzájuk
kapcsolódóan következtetések levonására, tendenciák felvázolására.
Az elmúlt két évben – mint ahogy azt a vizsgálat során az adatok is bizonyították – a település helyzetértékelésére
vonatkozóan jelentős változás nem következett be, a 2013. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programban és annak 2015.
évi felülvizsgálatában megfogalmazott tendenciák és ennek értelmében a levont következtetések továbbra is
helytállónak bizonyulnak.
A felülvizsgálati dokumentáció csak a 2013-ban készült HEP-pel és annak 2015. évi felülvizsgálati anyagával együtt
értelmezhető.
A felülvizsgálat során elkészített dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.
A felülvizsgálati anyagot a Képviselő-testületnek is el kell fogadnia 2017. június 30-ig ahhoz, hogy az Önkormányzat
július 1. után jogosult legyen pályázati támogatás elnyerésére.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felülvizsgálati anyagot megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2017."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a helyi esélyegyenlőségi program 2017. évi
felülvizsgálatát a "Gyomaendrőd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálata 2017" című
dokumentumban foglalt tartalommal.
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Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
323/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
A jogszabály értelmében a programban helyzetelemzést kellett készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek,
valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kellett határozni a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
A programalkotás során gondoskodni kellett a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat
által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az
integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
Ennek megfelelően az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja
partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján öt évre szóló intézkedési tervet készített. A helyi
esélyegyenlőségi programot kétévente kell felülvizsgálni, melynek alapján módosítják az intézkedési tervet,
és ha szükséges, a programot.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának
elvégzését írja le.

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.

Küldetésünk
Ebben a felülvizsgálati anyagban csak a 2015. óta bekövetkezett változásokról kívánunk referálni, a
tényleges megállapításokat, következtetéseket, a kijelölt célcsoportokat és a hozzájuk kapcsolódóan feltárt
problémákat az eredeti Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmazza. Jelen dokumentáció csak a 2013-ban
készült HEP-pel, és annak 2015. évi felülvizsgálati anyagával együtt értelmezhető.
Az elmúlt két évben – mint ahogy azt a vizsgálat során az adatok is bizonyították – a település
helyzetértékelésére vonatkozóan jelentős változás nem következett be. Az egyes demográfiai mutatók,
létszámadatok és százalékos arányok természetesen módosultak az elmúlt két évben, azonban a 2013. évi
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Helyi Esélyegyenlőségi Programban és a 2015. évi felülvizsgálat során megfogalmazott tendenciák és ennek
értelmében a levont következtetések továbbra is helytállónak bizonyulnak.

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,


a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és



a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)



a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)



a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)



a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)



az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)



a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)



a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
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A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége és menete
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.
§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4)
bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó
szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
A felülvizsgálat menete:
A HEP átvizsgálása a Helyzetelemzés aktualizálásával, s ennek megfelelően új következtetések
meghatározásával kezdődik, ezt követően kerülhet sor az intézkedési tervben foglaltak teljesülésének
vizsgálatára.
Fentiek nyomán a felülvizsgált HEP a helyzetelemzés során feltárt változásokat, változó tendenciákat,
levont konzekvenciákat, valamint az aktualizált intézkedési tervet tartalmazza.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
A település bemutatása
Az elmúlt években több olyan projekt megvalósítására is sor került, amely a település élhetőségét, illetve az
itt élők elégedettségét nagymértékben befolyásolja.
Ezekről röviden:
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt keretében valósult meg a szennyvíz tisztító-telep
rekonstrukciója, valamint 48 pontos csatornahálózat felújítása. A felújított telepen új, minden
követelménynek megfelelő BIOCOS rendszer kerül kiépítésre, így alkalmassá válik arra, hogy a tisztított
szennyvizet befogadó Hármas-Körös folyóba minden esetben megfelelő határértékű tisztított víz érkezzen.
Az üzem működése során keletkező tisztított szennyvíziszapot – bevizsgálás után – a mezőgazdaságban
hasznosítják.
A DAOP.-2.1.1/J-12-2012-0007 projekt jelentős turisztikai fejlesztések megvalósítását tette lehetővé, mely
nemcsak az idelátogató turisták, hanem a helybéliek számára is kikapcsolódási, pihenési lehetőségeket
kínál. A projekt során foglalkoztatás-bővítésre is sor kerül 7,5 fő erejéig.
A fejlesztés három területen valósul meg: vallási turizmushoz, ökoturisztikai, történelmi és kulturális
örökséghez kapcsolódóan.
A létrehozott projektelemek: Szent Antal zarándokszálláshely, Szent László Szabadidő- és Kulturális Park,
egy vízre benyúló kiállító- és rendezvénytér, Szent László kerékpáros és gyaloghíd, Erzsébet ligeti tanösvény,
kilátó, a „Körös Látogatóközpont”, „Bárka Látogatóközpont”, „Szent Antal” kenyérsütő háza.
A felülvizsgálat során áttekintettük a település demográfiai mutatóit, melyek az alábbiak szerint alakulnak.
Kibővített demográfiai táblák:
1. számú táblázat – Lakónépesség száma az év végén

Forrás: KSH

Változás

Lakónépesség

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

15000
14500
14000
13500
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12500
12000
2008

98%
98%
98%
98%
100%
98%
99%
99%
101%
99%

2007

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
14680
14375
14131
13894
13674
13712
13456
13295
13133
13281
13180
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A Lakónépességre vonatkozó táblázat adatai alapján a lakónépesség száma a településen általában lassan
csökkenő tendenciát mutat. 2017. január 1-jén település lakónépessége mindössze 13 180 fő volt.
Az állandó népesség száma Gyomaendrőd esetében több mint a lakónépesség. A korábbi évekhez képest a
nők aránya a férfiak arányához viszonyítva csak a 60-64, illetve a 65 év feletti korosztálynál magasabb.
2. számú táblázat – Állandó népesség
fő
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603
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Forrás: KSH
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Az öregedési index alapján megállapítható, hogy a település elöregedő, az idősebb lakosság fokozottabb
ellátására van szükség. A tendencia az elmúlt két évben sajnos nem fordult meg.
A belföldi vándorlások grafikon továbbra is negatív egyenleget mutat.

Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
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A természetes szaporodás grafikon adatai is megerősítik az imént megállapítottakat, hogy városunk
lakossága elöregedő, mely tényre fokozott figyelmet kell fordítani esélyegyenlőségi szempontból is.
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Összességében a településen a népességi adatokat tekintve lényeges változás nem figyelhető meg az elmúlt
két évben, a korábbi tendenciák folytatódnak e területen.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
A szociális területet szabályozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) jelentős
változáson ment keresztül az elmúlt négy évben.
A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. A
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A
törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett
megalkotnia az önkormányzati

segély

megállapításának, kifizetésének, folyósításának

valamint

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének
megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata. Hátrányos
helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek
elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti
3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása a gyermekek

részére

a köznevelés

területén kedvezményeket, támogatásokat,

jogosultságokat biztosít.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben
átalakul.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a
szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a
következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
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A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási
hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható
támogatás neve egységesen települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az
önkormányzatok határozhatják meg.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február
28-áig kell megalkotnia.
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – az új ciklusban az EU
más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell
igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.

2014-2020 időszak Operatív programok:
Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználására tíz operatív
program készült. Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához.
- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP),
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
- Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
- Vidékfejlesztési Program (VP)
- Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP)
- Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata elsősorban a TOP és az EFOP keretei között igyekszik számítását több
területen is megtalálni, így a társadalmi különbségek csökkentése, valamint a lakosság felzárkóztatása
tekintetében is.
Ezzel együtt természetesen az egyéb, főleg az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő pályázatok figyelése
szükséges.
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 217/2015. (IV.30.) Gye. Kt. határozatával fogadta el a Gazdasági
Program 2015-2020, valamint 296/2015. Gye. Kt. határozatával a Local Agenda felülvizsgálatát (jelenleg
folyamatban van az ismételt felülvizsgálat). A 415/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozattal került jóváhagyásra
a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata, illetve a 477/2015. (IX.24.) Gye. Kt. határozattal
elfogadásra került az Integrált Településfejlesztési Stratégia.
A HEP felülvizsgálat során figyelembe vettük a felsorolt dokumentumokban megfogalmazottakat, s azokkal
összhangban hoztuk meg következtetéseinket.
2.2 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A felülvizsgálat során összegyűjtött, áttanulmányozott adatokat, megállapított tendenciákat, illetve a
belőlük levont következtetéseket, fontosabb változásokat az egyes célcsoportokról szóló fejezetekben
ismertetjük.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
2009-ben a Békés megyei munkanélküliségi ráta 13,3 % volt, míg a gyomaendrődi munkanélküliségi
ráta 12,8 % volt, így városunkban a megyei helyzetnél valamivel kedvezőbben alakult a munkanélküliség.
2013. év végén az országos munkanélküliségi ráta 8,0%, a Békés megyei mutató értéke 9,5 %, míg
településünkön ugyanezen mutató 7,2 % volt. 2016. év végén az országos munkanélküliségi ráta 4,4%, a
Békés megyei 3,7 %, míg a települési mutató értéke 4,9 %. A munkanélküliek száma folyamatosan csökken
minden területi szinten. A megtett intézkedések eredményeképpen a helyi munkanélküliségi mutatók
kedvezően alakulnak, hozzájárulva ezzel az intézkedési tervben megfogalmazott célok teljesüléséhez.
Összességében elmondható, hogy a város lakosainak jelentős része átlagos körülmények között él.
A korábbi években bekövetkezett gazdasági „megtorpanás” után az utóbbi években lassú emelkedés
kezdődött a gazdasági élet és a vagyoni helyzet tekintetében. A gépjárművek száma 2009-ben 3414 db,
2011-ben pedig már csak 3300 db volt, azonban 2013-ban ismét 3362 db, 2015-ben pedig 3523 db.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A korábbi évek tendenciájához hasonlóan további csökkenés tapasztalható a nyilvántartott álláskeresők
számában. 2013-ban kis mértékben több volt a férfi álláskeresők aránya, mindkét érték 5,5-6% körüli. 2015re a mutató értéke 5% körüli mindkét nem esetében.

Álláskeresők aránya

nők

férfiak

összesen

20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Álláskeresők száma (fő)

Pályakezdő álláskeresők száma
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180 napnál régebben munkanélküliek aránya
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A regisztrált munkanélküliek száma az évek folyamán szintén lassú csökkenést mutat. A 180 napnál
régebben munkanélküliek aránya folyamatosan csökkent, majd 2014-ben volt egy megtorpanás és újra
csökkenni kezdett. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a mindkét nem esetében enyhe
csökkenést mutat.
A munkanélküliségi mutatókban 2012-2013-ban bekövetkezett javulás egyrészt a munkanélküli ellátásokra
való jogosultság feltételrendszerében bekövetkezett szigorításoknak, másrészt a városunkban beinduló
közmunkaprogramoknak köszönhető. Az azóta eltelt időszakban jelentős változás nem tapasztalható.
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Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2008

2009

2010

2011

8 általánosnál alacsonyabb

2012

2013

2014

8 általános

2015

2016

2017

8 általánosnál magasabb

Az elmúlt két évben a munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlásában jelentősebb változás nem
tapasztalható. A munkanélküliek között igen alacsony a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek száma,
többségük a 8 általánosnál magasabb végzettségűek közül kerül ki.
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
résztvevő
aránya az aktív korú
romák/cigányok
roma/cigány
száma
lakossághoz képest

év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

2010

220

2%

60

27%

2011

150

2%

45

30%

2012

272

3%

70

26%

2013

295

3%

70

24%

2014

171

3%

n.a.

n.a.

2015

270

2%

n.a.

n.a.

2016

295

3%

n.a

n.a.

2017

269

3%

n.a

n.a

Továbbra is jelentős a közfoglalkoztatásban részt vevők száma, ami hozzájárul a munkanélküliségi adatok
javulásához. Az önkormányzati saját fenntartású intézményben a Térségi Szociális Gondozási Központban,
valamint az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatás keretén belül valósul meg a mélyszegénységben élők és
romák foglalkoztatása. A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről hiteles adattal nem
rendelkezünk.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások

A segély típusa

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás/önkormányzati
segély gyermek jogán/
települési támogatás
(gyermek)
Rendszeres szociális segély
*

fő

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

Pénzügyi Lakosság
felhaszná szám %ban
lás eFt

Pénzügyi Lakosság
felhaszná szám %ban
lás Ft

Pénzügyi
Lakosság
felhaszná
szám %lás ezer
ban
Ft

Pénzügyi
Lakosság
felhaszná
szám %lás ezer
ban
Ft

fő

fő

fő

872

10 179

6,14

777

9 309

5,52

649

7505

4,85

617

7070

4,65

199

1 443

1,40

222

2 012

1,58

192

1028

1,43

288

3480

2,17

65

18 116

0,46

71

18 965

0,50

-

-

-

-

-

-

167

54 141

1,18

281

42 922

2,00

-

-

-

-

-

-

583

39 446

4,10

486

28 841

3,45

470

23754

3,51

553

26143

4,16

3

869

0,02

3

13

0,02

-

-

-

-

-

-

116

4 013

0,82

120

4 246

0,85

70

2427

0,52

81

2646

0,60

6

675

0,04

2

287

0,01

5

764

0,03

1

178

0

372

4 890

2,62

303

4 165

2,15

218

6439

1,62

546

9620

4,1

Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segély
2008. december 31-ig, 2009.
január 01. napjától
rendelkezésre állási
támogatás *
Települési lakásfenntartási
támogatás
Adósságcsökkentési
támogatás

Temetési segély
Köztemetés
Átmeneti segély (felnőtt)/
önkormányzati segély/
települési támogatás
(felnőtt)

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés, Szolgáltatástervezési koncepció

*Hatásköri változás következett be 2015. január 1. napján: a rendszeres szociális segéllyel és a rendelkezésre állási
támogatással kapcsolatos hatáskörök a járási hivatalhoz kerültek át.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosulttá váló gyermekek száma 255 fővel 24 %-kal csökkent
az elmúlt négy év során, melynek oka a jogosultsági feltételek szigorodása a nagykorú tanulók esetében
valamint az, hogy a közfoglalkoztatási bért teljes összeggel kell figyelembe venni a jövedelemszámításnál
(szemben más szociális ellátásoknál ahol csak 22.800.-Ft-ot lehet figyelembe venni a közfoglalkoztatási
bérből).
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Ez a csökkenő tendencia felerősödve figyelhető meg az összes szociális ellátás tekintetében, kivéve a
temetési és átmeneti segély (2015. évtől települési támogatás) esetében. E két utóbbi segélyformánál az
önkormányzat szélesebb jogosultsági feltételt állapított meg, valamint a települési temetési támogatás
esetében növelte annak összegét is.
Annak ellenére, hogy a szociális ellátások sok esetben csökkenő tendenciát mutatnak (melynek oka a
jogosultsági feltételek szigorítása), azt tapasztaljuk, hogy a családok anyagi helyzete az elmúlt négy év során
romlott, egyre több családnál okoz gondot egy-egy nagyobb kiadás teljesítése, az iskolakezdéssel járó
költségek, a közüzemi számlák, elszámoló számlák rendezése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt években folyamatosan kiemelt feladatnak tekintette a
közhasznú és közcélú foglalkoztatás megszervezését. A közfoglalkoztatással átmenetileg megoldható a
munkaerőpiac perifériájára szorult, a munka világából kikerült személyek és családok megélhetési
problémája, ezért is tartja az Önkormányzat kiemelt feladatának a közfoglalkoztatás megvalósítását.
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3.4 Telepek, szegregátumok helyzete
Önkormányzatunk – a Helyi esélyegyenlőségi Program készítésekor – vizsgálta a szegregátumok
kritériumainak való megfelelést, melyhez az Európai Uniós meghatározást vette figyelembe, mely
szempontok szerint Gyomaendrődön szegregátum nincsen. A városban két szegregációval veszélyeztetett
terület lett akkor meghatározva: Öregszőlő, valamint Cigányváros.
2015-ben elkészült Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiája,
melyhez esélyegyenlőségi szakértő készítette el a település antiszegregációs programját. A program szerint
Gyomaendrődön 5 szegregátum került meghatározásra, s ennek megfelelően került kidolgozásra az itt élők
esélyeinek javítása érdekében szegregációt csökkentő intézkedési terv.
Gyomaendrődi szegregátumok: Cigányváros, Nagylapos, Öregszőlő, Kocsorhegy és Bánomkert.
Ezen szegregátumok részletes bemutatásra kerültek a 2015. évi HEP felülvizsgálati dokumentumban.
Általánosságban elmondható, hogy mindegyik területre jellemző a korszerűtlen, elöregedett és az
állagmegóvási munkák elmaradása miatt rossz állapotban lévő épületek együttese. Több épület állapota az
életveszélyes állaghoz közelít. A külterületeken az infrastruktúra hiányos, a Cigányvárosban pedig – noha a
közműgerincek kiépítettek – a díjhátralékok miatt több ingatlant lekapcsolt a szolgáltató a hálózatról.
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Gyomaendrőd város KSH által kijelölt és Gyomaendrőd város által jóváhagyott szegregátumainak státusza –a legsúlyosabb helyzetben lévő területek kiemelésével (témakörönként)

Társadalom 1.
(Demográfia)

Társadalom 2.
(Segélyezés)

A lakónépesség száma
471 fő.Az alacsony
státuszú lakosok aránya
meghaladja a 40%-ot.

Becslés alapján LFT-ben 252
fő, RSzS-ben 23 fő, RGyKban 212 fő részesült 2014ben.

Szegregátum 2.
Nagylapos

A lakónépesség száma
156 fő.

Becslés alapján LFT-ben 68
fő, RSzS-ben 6 fő, RGyK-ban
57 fő részesült 2014-ben.

Szegregátum 3.
Öregszőlő

A lakónépesség száma
658 fő.

Szegregátum 4.
Kocsorhegy

A lakónépesség száma
91 fő.

Szegregátum 1.
Cigányváros

Szegregátum 5.
Bánomkert

A lakónépesség száma
164 fő.

Becslés alapján LFT-ben 252
fő, RSzS-ben 23 fő, RGyKban 212 fő részesült 2014ben.
Becslés alapján LFT-ben 39
fő, RSzS-ben 4 fő, RGyK-ban
33 fő részesült 2014-ben.

Becslés alapján LFT-ben 19
fő, RSzS-ben 2 fő, RGyK-ban
16 fő részesült 2014-ben.

Lakáshelyzet

Elöregedett
lakásállomány, magas a
komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.
Elöregedett
lakásállomány, magas a
komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.
Elöregedett
lakásállomány, magas a
komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.
Elöregedett
lakásállomány, magas a
komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.
Elöregedett
lakásállomány, magas a
komfort nélküli,
félkomfortos lakások
aránya.

Épített környezet /
Közterületek minősége

Szolgáltatásokhoz
(közintézményi/piaci jellegű) való
hozzáférés

Etnikai szegregáció

Az infrastruktúra
kiépített.

A területen található a RNÖ irodája
és egy élelmiszerbolt. A terület a
város központjában található.

A területen rendkívül
magas a roma
lakosság aránya

Több utcában hiányzik a
pormentes út és a
szennyvízhálózat.

A területen egy csárda és egy bolt
található. Bár belterület, a város
szolgáltatásainak elérése a jelentős
távolság miatt nehézkes.

A területen nem
magas a roma
lakosság aránya

Több utcában hiányzik a
vezetékes vízhálózat, a
szennyvíz, a pormentes
út, a közvilágítás.

A területen található két
élelmiszerbolt, egy óvoda, idősek
otthona, IKSZT. Az egyéb
szolgáltatások elérése nehéz a
távolság miatt.

A területen
folyamatosan
növekszik a roma
lakosság aránya

Az ivóvízhálózat
kivételével nem áll
rendelkezésre
infrastruktúra.

A területen kizárólag lakóházak és
üdülők találhatóak Az egyéb
szolgáltatások elérése nehéz a
távolság miatt.

A területen nem
magas a roma
lakosság aránya

Az infrastruktúra
részben kiépített. A
Tokai Ferenc utcában
nincs pormentes út,
több utcában nincs
szennyvízgerinc.

A területen nincs szolgáltatás.
Azokat a városban lehet elérni.
Bánomkert részben belterület,
ezért nincs jelentős távolság.

A területen nem
magas a roma
lakosság aránya

Anti-szegregációs intézkedési terv
Gyomaendrőd elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció
biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Az alacsony státuszú lakosok
integrációja előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan
szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják
foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel az alacsony státusz megváltozásához.
Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai
Horizontális célok

Alcélok

1. Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden fejlesztési
beavatkozásánál,

annak

figyelembe

vételével,

hogy

semmilyen fejlesztés nem járulhat hozzá a településen belüli,
vagy kívüli szegregáció kialakulásához és erősödéséhez
Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség biztosítása a
településen
2. Oktatási integráció biztosítása

Az iskolai sikeresség feltételeinek megteremtése
A lemorzsolódás csökkentése

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási helyzetének

A

javítása

számának emelkedése
Az

rendszeres munkajövedelemmel
elsődleges

munkaerő-piacon

rendelkezők
megjelenők

számának növekedése
4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

A szociális szolgáltatások színvonalának emelkedése

5. Közösségi terek biztosítása

A

szabadidő

hasznos

eltöltése

feltételeinek

biztosítása
Az

iskolán

kívüli,

iskolai

sikerességet

segítő,

programok helyszíneinek biztosítása
Minden korosztály részére biztosítani a közösségi
tereket

A szegregátumok megszüntetése nem lehetséges, ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú ingatlanok
felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a szegregátumokban
élők számát csökkentsük. Emellett, hogy a területek rehabilitációjával élhetőbb lakókörnyezetet
teremtsünk. Öregszőlő kivételével a területeken nem áll rendelkezésre közösségi tér, illetve azok erősen
leromlott állagúak. A szolgáltatások elérése nehézkes, ezért egyes szolgáltatások helyben történő
biztosítása szükséges. A foglalkoztatottság növelésével az alacsony státuszú lakosság számát csökkenteni
kell, így a szegregátumok oldása is elősegíthető. A Cigányváros etnikailag szegregált terület. Ez fenyegeti az
Öregszőlőt is, az alacsony ingatlanárak miatt egyre többen költöznek ide a Cigányvárosból.
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Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések
Az önkormányzat a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen Anti-diszkriminációs
jelzőrendszert működtet annak érdekében, hogy a településen az esélyegyenlőség és a szegregációmentesség a mindennapok részévé váljon.
A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori bűnözővé
válás elkerülése és a BTM nehézségekkel küzdő gyermekek problémáiban való segítségnyújtás biztosítása
érdekében Kortárs-segítők képzését támogatjuk. A Gyulai Tankerületi Központtal együttműködve segítjük
az iskolai drogprevenció, a stressz prevenciós és a családi életre nevelés témakörökből rendhagyó órák
rendezését.
A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális területen
dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek megismerésére és újfajta tevékenységek
bevezetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, hogy a segítő szakemberek számára támogatást
nyújtsunk a segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzése érdekében, a
családsegítő munka fejlesztésében.
A városban még mindig – bár kevés számban – gondot okoz az aktív korú lakosság körében az általános
iskolai végzettség hiánya. Támogatni kívánjuk a 7-8. osztály megszerzését körükben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiája, illetve a 2015. évi HEP
felülvizsgálati dokumentum részletesen tartalmazza az anti-szegregációs terv horizontális intézkedéseit,
valamint a szegregátum specifikus intézkedéseket.
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3.5 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A lakosság életmódja a Dél-alföldi régió átlagának megfelel. Az egészségesebb életmód és egészséges
táplálkozás megvalósulásához felvilágosító munkára és az egyének anyagi körülményeinek változására
lenne szükség. Olyan környezeti hatásról, mely jelentősen befolyásolná a lakosság egészségi állapotát, nem
beszélhetünk. A társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális viszonyok megfelelnek a magyarországi
települési viszonyoknak.
Gyomaendrődön a Városi Egészségügyi Intézmény jól működő és innovatív rendszer, ahol a működést az
önkormányzat biztosítja, mint tulajdonos.
A szolgáltatást igénylők minden területen egyenlő bánásmódban részesülnek.
3.6 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A helyi közélet kiegészült az Önkormányzat turisztikai projektje keretében megvalósított új közösségi
színhelyekkel, ahol azóta változatos vallási, kulturális és szabadidős programokat rendeznek a helyi és
környékbeli lakosok számára is, megkülönböztetés nélkül. Ezzel színesedik a kulturális közélet.
3.7 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is aktív tevékenységet végez az esélyegyenlőségi célcsoport
érdekében: táborokat szerveznek, pályázati lehetőségeket aknáznak ki, jelentős szerepet vállalnak az
általános iskolai képzések befejezésében.

3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
Alapvégzettségre épülő versenyképes képzések
száma csökken, a versenyképes szakképzettséggel
elősegítése (szakmák tanulása, OKJ-s képzések,
rendelkezőké továbbra is alacsony, ugyanakkor
tanfolyamok, továbbképzések)
nincs a végzettségnek megfelelő munkalehetőség
A szegénység legfőbb oka a tartós
Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása
munkanélküliség
Hátrányos helyzetek öröklődése generációkon át.
Közfoglalkoztatás.
Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások
biztosítása.
Naprakész adatok hiánya a szegregációval érintett
A szegregátumok szociográfiai felmérésének
területeken
elkészítése
Esetenként hátrányos megkülönböztetés a
A többségi társadalommal megismertetni a roma
származás miatt a munkaerőpiacon
kultúrát, az előítéletek csökkentése érdekében
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői
Gyomaendrőd lakónépessége 2012-ben 13712 fő volt, ebből a 0-17 éves korúak száma 2325 fő. Tehát a
gyermekkorúak aránya az összes lakónépességhez viszonyítva közel 17 %. 2014-ben a lakónépesség 13 525
fő, melyből 2120 fő a 0-17 éves korúak száma, ami már kevesebb, mint 16 %. 2017-ben pedig a 0-17 évesek
száma 2096, ami szintén 16%-a a lakónépességnek (13 180 fő). A helyi adatgyűjtések alapján a 2013-ban
elkészített HEP-ben felvázolt tendenciák nem változtak, a születések száma, a gyermekek száma
folyamatosan csökken, alapvetően nincsen változás a veszélyeztetett gyermekek, a HH/HHH és SNI
gyermekek arányában.
Településünkön a közoktatási intézményi feladatok mindegyike továbbra is ellátott, a feladatellátás
tekintetében változás az elmúlt két évben nem következett.
Gyomaendrődön továbbra is biztosított a védőnői szolgálat, gyermekorvosi ellátás, az iskolai
gyógypedagógusok tevékenysége, a családsegítő és a pedagógiai szakszolgálat működése.
Továbbra is működik a településen a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer.
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik az iskolákban. A különleges gondozást
igénylő gyermekek gyógypedagógiai ellátása - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban - feladatot a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola látja el.
A speciális tagozaton oktatott gyermekek testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok lehetnek, vagy a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdhetnek.

4.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A gyermekek veszélyeztetettségének egyik alap oka
a család diszfunkcionális működése
Magas a hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek száma

A család diszfunkcionális működésének csökkentése
Közfoglalkoztatás elősegítésén keresztül a szülők
elsődleges munkaerőpiacra való visszajutásának
segítése.
Tehetséggondozó programok folyamatos biztosítása
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A két évvel ezelőtt megállapított trendek és következtetések jelenleg is helytállóak:
A munkanélküli nők száma magasabb ugyan (kivéve a 2013., 2014. évek) a munkanélküli férfiakénál,
ugyanakkor a lakosságon belüli arányuk is nagyobb, s a munkaképes korú nőkön belül magasabb a
foglalkoztatottak aránya, mint a férfiaknál.
A helyi adatgyűjtés és a tapasztalatok szerint különösen hátrányos helyzetben vannak azok az aktív korú
nők, akik


Pályakezdők, és nehezen találnak munkát, mivel nincs szakmai tapasztalatuk vagy,



kisgyermekes anyukák, vagy gyesen vannak, kiesnek a munkából vagy,



Elérték már a 45. életévüket, vagy annál idősebbek.

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
év
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Munkavállalási korúak száma
férfiak
5035
3980
4917
4893
4661
4604
4531
4471

nők
5095
5077
5068
4885
4666
4615
4516
4433

Foglalkoztatottak
férfiak
4477
3297
4414
4533
4331
4313
4246
4259

Munkanélküliek

nők
4602
4507
4529
4356
4285
4351
4258
4208

férfiak
558
683
503
360
330
291
285
212

nők
493
570
539
529
381
264
258
225

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
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Munkavállalási korúak száma (fő)

Foglalkoztatottak (fő)

15000

10000
8000
6000
4000
2000
0

10000
5000
0
férfiak
nők

férfiak
nők

5.2 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak, nőket érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
Gyomaendrődön is előfordul családon belüli erőszak, ami legtöbbször nem kerül a külvilág tudomására,
családon belül marad. A témában a mai napig jellemző a magas látencia.
Általánosságban elmondható, hogy a munkaerőpiacon azok a nők, akik roma származásúak, kisgyermekes
vagy sokgyermekes anyukák, egyedülálló anyukák, valamint 45 év felettiek, különösen hátrányos
helyzetben vannak. Nálunk is megtalálhatók sztereotípiák, pl. hogy a nők helye a ház és a gyerekek körül
van, nem pedig a munkaerőpiacon. Sok kisgyermekes anyukának okoz nehézséget a családi élet és a
munkahelyi feladatok összeegyeztetése, ami problémákat okozhat a munkahelyen és a családban is.
Ezek azonban országosan általánosan jelentkező problémák, a nőket helyi szinten fokozottan érintő
társadalmi problémák nem jellemzőek településünkre.
A családsegítő szolgálatnál a hozott problémák megoszlását az alábbi táblázat mutatja számszerűsítve:
Hozott probléma megnevezése
Életviteli
Családi kapcsolati
Családon belüli bántalmazás
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézéshez segítségkérés
Információkérés
Egyéb

2011
16
49
4
53
9
205
112
0
0
5
4

2012
82
81
0
37
7
195
64
51
352
211
1

2013
14
31
7
35
6
39
36
26
3
0
1

2014
14
25
6
43
10
24
32
30
14
0
5

2015
11
56
12
60
5
8
35
31
4
1
0

2016
58
20
3
14
72
33
14
48
16
36
0
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5.3 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Nők megkülönböztetése a foglalkoztatás területén –
Fórumok – tájékoztatás.
nincs adat
Információs pontok biztosítása
Családon belüli erőszak eltitkolása
Felvilágosítás, hová fordulhat az érintett
Idősek között magas a nők aránya.
Segítő szolgálat szervezése, akik az egyedül élő idős
Gyakran maradnak egyedül nagy alapterületű
nők számára biztosítanak szolgáltatásokat: pl.
házaikban.
fűnyírás, favágás, stb.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
Sajnálatos módon a célcsoport tagjainak száma tovább nőtt el múlt időszakban, egyre több az – javarészt
egyedülálló – idős ember a településen. Az idős emberek növekvő száma nagy felelősséget jelent, egyúttal
nagy terhet ró a meglévő szociális és egészségügyi ellátó rendszerre.
Az egészséges idősek foglalkoztatására továbbra sem adódik számottevő lehetőség. A regisztrált
munkanélküliek között az 55 év felettiek száma 19 %-ra emelkedett. Azoknak a munkavállalóknak, akik
ebben a korban válnak állástalanná, Gyomaendrődön is kevesebb esélyük van az elhelyezkedésre.

év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

fő
1051
1253
1042
889
711
555
543
437

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
fő
61
103
95
106
102
59
78
81

%
6%
8%
9%
12%
14%
11%
14%
19%

Az idősek számára a HEPben megfogalmazottak szerint biztosítottak a szociális és egészségügyi ellátási
formák, a településen ugyanúgy működnek nyugdíjasokat érintő civil szervezetek, nyugdíjas klubok, akik
rendszeres időközönként tartanak tagjaiknak összejöveteleket.
6.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas a munkanélküliség az 55 év felettiek
körében.
Idősek elmagányosodása

Önkormányzat és a GyJH Járási Munkaügyi
Kirendeltségének szoros együttműködése
Elszigetelődés megakadályozása, időseket
megszólító programok szervezése
Folyamatos tájékoztatás a célcsoport számára,
fórumok, programok szervezése
Nyílt napok a nappali ellátásban, bizalmon alapuló
kapcsolatok kialakítása
Nyugdíjasok bevonása önkéntes munkákba

Az idősek kiemelt célpontjai a bűncselekményt
elkövetőknek védtelenségük miatt
Bizalmatlanok az emberekkel, változásokkal
szemben, emiatt elutasítják a segítséget
Nyugdíjba vonulásuk után haszontalannak érzik
magukat
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A fogyatékkal élők helyzetének főbb jellemzői, helyzetük
A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 évi elkészítése óta a fogyatékkal élők célcsoportját érintően jelentős
változás nem következett be.
A célcsoport vonatkozásában elmondható, hogy továbbra is működik a Támogató Szolgálat, biztosított
részükre a nappali ellátás, a közintézmények többségében legalább a fizikai akadálymentesítés biztosított.
Azonban a felülvizsgált időszakban e területen sem következett be változás, az akkori megállapítások
jelenleg is helytállóak.

Ellátottak fogyatékossági típus szerinti
megoszlása 2014. december 31-én

A településen működő ellátórendszeren belül folyamatos prioritást élvez a fogyatékos személyek egyéni
fejlesztése, rehabilitációja. Cél, a minél teljesebb önálló élet megvalósulása, speciális önsegítő csoportok
szerveződésének segítése, a fogyatékkal élők széleskörben megvalósuló társadalmi integrációjának
elősegítése.
7.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Akadálymentesítés nem teljes körű
Komplex akadálymentesítés
Jelnyelvi tolmács hiánya
Kommunikációs akadálymentesítés
Hivatalos ügyeik intézése nehézségekbe ütközik.
Támogató szolgálat megerősítése, kapacitásának
Nehezen megoldható a közlekedésük a településen
bővítése
és más városokba
Szegregálódnak a fogyatékkal élők: családjuk is
Tájékoztatások, fórumok szervezése.
titkolja létezésüket, szégyellik
Nyílt napok az Esély Klubban
Nincs a településen bentlakásos intézmény a
Bentlakásos intézmény létrehozása a településen
fogyatékkal élők számára, ezért az idősödő
hozzátartozóknak anyagi és érzelmi megterhelést
jelent az elhelyezésük
Nincs egységes érdekvédelmi képviseletük a
Elősegíteni az alulról jövő kezdeményezéseket,
településen
anyagi és humán erőforrást nyújtani számukra
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és forprofit szereplők társadalmi felelősségvállalása
A településen továbbra is aktív civil élet folyik, melyek közül számos szervezet tevékenysége elősegíti a helyi
esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítását, mint például a hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek tehetségfejlesztését, oktatását, a lakosság egészségi állapotának
fejlesztését, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének segítését, közrend és
közbiztonság megőrzését, hagyományőrzést és az idősek kulturálódásának támogatását. A települési
önkormányzat továbbra is jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel, igyekszik több szempontból is
segíteni munkájuk, céljaik elérését.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálati anyagát Képviselő-testület bizottságainak ülésein és a
Képviselő-testület ülésén is előterjesztjük, az előterjesztés megtekinthető Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának akadálymentes honlapján. A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokat a
kábeltelevízió is közvetíti.
A már elfogadott dokumentum a város honlapján hozzáférhető lesz, melyet bárki megtekinthet majd.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
A HEP 2013-as elkészítése óta az akkor vizsgált mutatókban nagyszámú eltérés nem jelentkezett a mostani
felülvizsgálat időpontjáig.
Két olyan mutatóval találkoztunk, mely alapján a helyzet megváltozásáról beszélhetünk.
Az egyik a romák és/vagy mélyszegénységben élők helyzetére vonatkozott.
A 2013-as adatok ugyanis felfedték, hogy csoportjukban magas azoknak az aránya, akik még alapfokú
végzettséggel sem rendelkeznek. A településünkön megvalósuló képzések eredményeképpen, ez az
arányszám 2017-re jelentősen csökkent.
A másik mutató, mely nagy különbséget mutat a HEP készítése óta eltelt időben, az a településünkön
található szegregátumok számára vonatkozik.
2013-ban az Európai Unió szegregátum-meghatározását figyelembe véve megállapítást nyert, hogy
Gyomaendrődön szegregátum nincs, szegregációval veszélyeztetett településrész kettő van: Öregszőlő és a
Cigányváros.
2015-ben az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésekor az anti-szegregációs szakértő által vizsgálva
a helyi adatokat az általuk használt fogalom meghatározás alapján a településen 5 szegregátum található.
Ezek a következők: Öregszőlő, Cigányváros, Nagylapos, Bánomkert és Kocsorhegy.
Figyelembe véve a helyzetelemzésben tett megállapításokat, a 2015-ben felülvizsgált és az igények alakított
Intézkedési Tervben foglaltakat most is helytállónak tartjuk, így módosításuk jelenleg nem indokolt.

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők
száma
csökken,
a
versenyképes
szakképzettséggel
rendelkezőké továbbra is alacsony,
ugyanakkor nincs a végzettségnek
megfelelő munkalehetőség
A szegénység legfőbb oka a tartós
munkanélküliség
Hátrányos
helyzetek
öröklődése
generációkon át.

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Alapvégzettségre
épülő
versenyképes
képzések elősegítése (szakmák tanulása,
OKJ-s
képzések,
tanfolyamok,
továbbképzések)
Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása.
Közfoglalkoztatás. Szociális, gyermekjóléti,
képzési szolgáltatások biztosítása.
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Naprakész adatok hiánya a szegregációval
érintett területeken
Esetenként hátrányos megkülönböztetés
a származás miatt a munkaerő piacon

Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

A szegregátumok szociográfiai felmérésének
elkészítése
A többségi társadalommal megismertetni a
roma kultúrát az előítéletek csökkentése
érdekében.

A gyermekek veszélyeztetettségének
A család diszfunkcionális működésének
egyik alap oka a család diszfunkcionális
csökkentése
működése
Közfoglalkoztatás elősegítésén keresztül a
Magas a hátrányos helyzetű és
szülők
elsődleges munkaerőpiacra való
halmozottan
hátrányos
helyzetű
visszajutásának segítése. Tehetséggondozó
gyermekek száma
programok folyamatos biztosítása.
Magas munkanélküliség az 55 év felettiek Önkormányzat és a GyJH Járási Munkaügyi
körében
Kirendeltségének szoros együttműködése.
Elszigetelődés megakadályozása, időseket
Idősek elmagányosodása
megszólító programok szervezése
Az idősek kiemelt célpontjai a
Folyamatos tájékoztatások a célcsoport
bűncselekményt
elkövetőknek,
számára, fórumok, programok szervezése
védtelenségük miatt
Bizalmatlanok
az
emberekkel,
Nyílt napok a nappali ellátásban, bizalmon
változásokkal szemben, emiatt elutasítják
alapuló kapcsolatok kialakítása
a segítséget
Nyugdíjba
vonulásuk
után
Nyugdíjasok bevonása önkéntes munkába
haszontalannak érzik magukat
Nők megkülönböztetése a foglalkoztatás Fórumok – tájékoztatás. Információs pontok
területén – nincs adat
biztosítása
Családon belüli erőszak eltitkolása
Felvilágosítás, hová fordulhat az érintett
Idősek között magas a nők aránya. Segítő szolgálat szervezése, akik az egyedül
Gyakran maradnak egyedül nagy élő idős nők számára biztosítanak
alapterületű házaikban.
szolgáltatásokat: pl. fűnyírás, favágás stb.
Az akadálymentesítés nem teljes körű
Komplex akadálymentesítés
Jelnyelvi tolmács hiánya
Kommunikációs akadálymentesítés
Hivatalos ügyeik intézése nehézségekbe
ütközik.
Támogató
Szolgálat
megerősítése,
Nehezen megoldható a közlekedésük a kapacitásának bővítése
településen és más városokba
Szegregálódnak a fogyatékkal élők:
Tájékoztatások, fórumok szervezése. Nyílt
családjuk
is
titkolja
létezésüket,
napok az Esély klubban.
szégyellik.
Nincs
a
településen
bentlakásos
intézmény a fogyatékkal élők számára
Bentlakásos intézmény létrehozása a
ezért az idősödő hozzátartozóknak anyagi
településen.
és érzelmi megterhelést jelent az
elhelyezésük.
Elősegíteni
az
alulról
jövő
Nincs
egységes
érdekvédelmi
kezdeményezéseket, anyagi és humán
képviseletük a településen.
erőforrást nyújtani számukra

A beavatkozások megvalósítói a 2015-ben felülvizsgált HEPben meghatározásra kerültek.
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Jövőképünk
A jövőképünk alapvetően nem változott az eltelt két évben, mivel az ismertetett adatokban,
tendenciákban jelentős változás nem következett be.
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő eséllyel vesznek részt a közösség életében.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szakmát és munkát kapjanak, felzárkózzanak az átlagos
életszínvonalhoz.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatásban, fejlesztésben való részvételének egyenlő esélyű
hozzáférését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek emberi méltóságának tiszteletben tartására, hogy érezzék, idős
korban is teljes értékű emberek.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkahely és a család összeegyeztethetőségét, a munkaerőpiacra történő reintegrációt, a hátrányos megkülönböztetés csökkentését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására, önbecsülésük visszaadására és a
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésére.

A 2015. évi részletes intézkedési tervben meghatározott célok, eszközök és megvalósítók jelenleg is
aktuálisak és helytállóak, módosításukra nincs szükség.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Az intézkedés címe,
megnevezése

Első lépés a munka felé

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők száma magas. A
8 általános iskolai vagy annál alacsonyabb végzettséggel, rendelkező
álláskeresők aránya az elmúlt 5 év tekintetében eléri a 75%-ot.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Célcsoport elérése
Közép: Általános iskolai végzettséggel és szakképzetséggel rendelkezők
számának növelése
Hosszú: Képzés következtében a tartós munkanélküliek számának
csökkentése.

Az intézkedés tartalma

1.
2.
3.
4.

Igényfelmérés
Eszközök és erőforrás felmérés
Kapcsolatfelvétel az érintett intézményekkel
Pályázati lehetőségek felkutatása

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Beszámoló a 8 általános iskolai végzettséggel, és a versenyképes
mérő dokumentumok
szakmával rendelkezők számának alakulásáról
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

folyamatban lévő

Eredmény

A 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma emelkedett az
eltelt két évben, de a versenyképes szakmával rendelkezők száma még
mindig alacsony

Módosítás

-

35

Az intézkedés címe,
megnevezése

Szegénység csökkentése és megelőzése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

A nyilvántartott munkanélküliek 46,8%-a 180 napnál régebben regisztrált.
A szegénység egyik legalapvetőbb oka a tartós munkanélküliség

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: A közfoglalkoztatás folyamatos megszervezése a munka világába
való sikeres visszatérés érdekében.
Közép: Tartós munkanélküliek számára átképzések biztosítása.
Hosszú: Tartós munkanélküliek számának csökkentése 5 %-al.

Az intézkedés tartalma

1. Igényfelmérés.
2. Kapcsolatfelvétel a GyJH Járási Munkaügyi Kirendeltséggel Közfoglalkoztatás.

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Beszámoló a közfoglalkoztatásról
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

folyamatban lévő

Eredmény

A közfoglalkoztatottak aránya elmúlt két évben továbbra is elérte a 3%-ot
a településen élő aktív lakosságon belül

Módosítás

-
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Hátrányos helyzet „öröklődésének” megakadályozása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az önkormányzat által segélyezett célcsoport esetében megfigyelhető,
hogy a 15-20 éve segélyezettek mellett már gyermekeik is megjelentek a
rendszerben, mint igénybevevők

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: Életvezetést segítő programok biztosítása a településen.
Hosszú: Megelőzni a hátrányos helyzetek öröklődését.

Az intézkedés tartalma

1. Erőforrás felmérése.
2. Az erőforrás és érintettek közötti kapcsolat létrehozása.
3. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Felmérés segélyezettek számának alakulására vonatkozóan, Intézmény
mérő dokumentumok
szakmai beszámolója.
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény

A rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 11%-kal
csökkent
Önismereti csoportok szervezése 13-15 és 16-20 évesek számára (11-12
fő)
Nők/családok/fiatalok számára programsorozat a családbarát
közgondolkodás jegyében. Témák: egészséges életmód, családon belüli
erőszak, családtervezés, pénzkezelés. (15-20 fő alkalmanként)
Szülők/családok számára: Szülőcsoportos foglalkozások a kábítószerekkel
kapcsolatosan. Témák: kábítószerek fajtái, kábítószer használat lelki, testi
és bűnügyi vonatkozásai, gyógyult drogosok története.

Módosítás

-
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Az intézkedés címe,
megnevezése

A szegregátumok szociográfiai felmérése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

A szegregációval veszélyeztetett területeken hiányoznak a naprakész
szociográfiai adatok.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Adathiány megszüntetése
Közép: Adatbázis létrehozása
Hosszú: Szociográfiai felmérés elkészítése

Az intézkedés tartalma

1.
2.
3.
4.

Az érintettek tájékoztatása
Adatok gyűjtése
Adatbázis létrehozása
Felmérés elkészítése, (később – szükség esetén - intézkedési terv
készítése)

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Szociográfiai felmérés dokumentációja
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

a felmérés még nem készült el, szociográfiai felmérések elkészítése
szükséges.

Módosítás

-
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Ismerjük meg egymást!

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

A többségi társadalom, előítéletei miatt, nem alkalmaz roma származású
embereket munkavállalóként. Konkrét adat nincs erre vonatkozóan

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: a többségi társadalom megismertetése a roma kultúrával,
szokásokkal
Közép: Az etnikai hovatartozás miatti hátrányos megkülönböztetés
csökkentése a munka világában
Hosszú: Előítéletek csökkentése a helyi lakosság körében

Az intézkedés tartalma

Roma kulturális rendezvények szervezése
Közös programok romák és nem romák részvételével

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Szakmai beszámoló a rendezvényen részt vevők számának alakulásáról és
mérő dokumentumok
a programok megrendezésének hatásairól
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Bár a helyzet sokat javult a diszkrimináció tekintetében, azonban az
elfogadóbb szemlélet kialakítása és elterjesztése érdekében szükség van
ezekre a programokra

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

A családok segítése a diszfunkcionalitás megszüntetésében

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

A családok szétesése következtében a gyermekekkel való törődés, a
nevelés, gondozás, szeretethiányból adódó veszélyeztetettség
növekedése.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Célcsoport elérése.
Közép: A szülőkkel való kapcsolattartás érdekében a családlátogatások
növelése, személyes bizalomra épülő kapcsolat kiépítése által elősegíteni
a veszélyeztetett gyermekek nevelését, személyiség és kompetencia
fejlesztését.
Hosszú: A családi biztonság növelésével csökkenteni a gyermekek
veszélyeztetettségét.

Az intézkedés tartalma

1. Gyermekjóléti és családsegítési feladatot ellátó intézményben családi
programok szervezése.
2. Oktatási Intézményen belül szülőkkel való kapcsolattartás javítása.

Az intézkedés megvalósításának
2018.06.27
határideje
Az intézkedés eredményességét Oktatási intézmények, gyermek és ifjúságvédelmi felelőseinek szakmai
mérő dokumentumok
beszámolói.
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

folyamatban lévő

Eredmény

Nők/családok/fiatalok számára programsorozat a családbarát
közgondolkodás jegyében. Témák: egészséges életmód, családon belüli
erőszak, családtervezés, pénzkezelés. (15-20 fő alkalmanként, 7 alkalom)

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Az én esélyem – a hátrányok csökkentése a gyermekek körében

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok
között erőforrás felmérés, szükséglet felmérés.
Közép: Erőforrásokhoz és szükségletekhez igazodó támogatás (GyJH
Járási Munkaügyi Kirendeltsége, közfoglalkoztatás, munkaerőpiaci
program, tehetséggondozás)
Hosszú: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok
munkajövedelemhez való juttatása, melynek következtében a
rászorultság megszűnik.

Az intézkedés tartalma

1. Igény, szükséglet felmérés
2. Kapcsolatfelvétel GYJH Járási Munkaügyi Kirendeltségével, civil
szervezetekkel.
3. Tehetséggondozó programok folyamatos működtetése. (Arany János
tehetséggondozó program, Bursa Hungarica program, Tanoda program)

Az intézkedés megvalósításának
2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét közfoglalkoztatási programok, tehetséggondozó programok
mérő dokumentumok
működtetéséről értékelés
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

folyamatban lévő

Eredmény

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma növekszik, míg a GYVK-ban
részesülő családok száma csökken.

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Vissza a munka világába

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Magas a munkanélküliség az 55 év felettiek körében

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Célcsoport elérése
Közép: A célcsoport képzettségének felmérése, szükség esetén átképzés
biztosítása a GyJH Járási Munkaügyi Kirendeltségével való együttműködés
keretében.
Hosszú: 5 fő munkába helyezése.

Az intézkedés tartalma

1. Célcsoport szakképzettségének felmérése
2. Szükség esetén átképzés biztosítása a célcsoport részére
3. Helyi vállalkozókkal a foglalkoztatási időszakra együttműködési
megállapodás.

Az intézkedés megvalósításának
2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét
Helyzetértékelés az 55 év felettiek foglalkoztatásáról
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

nem valósult meg, igényfelmérés és átképzés szervezése szükséges

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Együtt a boldog és kiegyensúlyozott nyugdíjas évekért

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Idősek elmagányosodása

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Célcsoport elérése
Közép: Időseket megszólító programok szervezésének támogatása,
pályázati lehetőségek felkutatása prevenciós programokra.
Hosszú: A Térségi Szociális Gondozási Központ további magas szakmai
színvonalú működtetésének biztosítása, idősekkel foglalkozó civil
szervezetek megerősítése.

Az intézkedés tartalma

1. Igényfelmérés.
2. Igényelt programok szervezése, prevenciós szemlélet erődítése, az
egészségtudatos magatartás fejlesztése.
3. Az intézmény szakmai támogatása.

Az intézkedés megvalósításának
2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét célcsoport kérdőíves felmérése, programokról szóló beszámolók, cikkek,
mérő dokumentumok
a Térségi Szociális Gondozási Központ éves szakmai beszámolói
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

folyamatban van, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Jeles ünnepek megünneplése a TSZGK-ban a bentlakó és nappali
ellátásban részesülő idősek részvételével.
Városi programok megvalósítása: buszos kirándulások, kulturális
seregszemle, hagyományőrző programok, Városi karácsony.

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Vigyázzunk magunkra és családtagjainkra!

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az idősek, különösen egyedül élők az átlaghoz képest gyakrabban lesznek
bűncselekmények áldozatai

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Pontos helyzetfelmérés rendőrségi adatok és érintettek
megkérdezésével.
Közép: Fórumok, ismeretterjesztő programok szervezése az idősek
számára
Hosszú: Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 5%-kal
csökken

Az intézkedés tartalma

Adatgyűjtés, helyzetkép elkészítése.
Fórumok, ismeretterjesztő előadások szervezése a település több
területén

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Helyzetfelmérés és helyzetértékelés
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Az idősek és egyedül élők továbbra is kiszolgáltatott helyzetben vannak,
az ellenük elkövetett bűncselekmények száma jelentősen nem változik

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Ismerjen meg minket, hogy segíthessünk!

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az idősek gyakran idegenkednek az intézmények által nyújtott
szolgáltatásokkal szemben, mivel nem ismerik azokat.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Nyílt napok, fórumok szervezése, szóróanyagok eljuttatása a
célcsoport számára.
Közép: Ismertté válnak a szolgáltatások, az abban résztvevő intézmények,
szakemberek a településen.
Hosszú: A Térségi Szociális Gondozási Központ és egyéb szervezetek által
az idősek számára nyújtott szolgáltatások elfogadottsága nő a
településen.

Az intézkedés tartalma

Nyílt napok szervezése
Szóróanyagok készítése, eljuttatása az időseknek
Rendszeres megjelenés a helyi ingyenes újságban.

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Nyílt napok, fórumok beszámolói, szóróanyagok, újságcikkek
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

a segítő szervezetek ismertsége még mindig nem elterjedt, ezért
kevesebben kérnek segítséget, mint amennyien rászorulnak

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Segítsen nekünk tapasztalatával!

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

A nyugdíjba vonuláskor az addig tevékeny idős ember hirtelen elveszti
célját, tevékenységét, ez lelkileg megviseli, csökken az életkedve, ami
betegségekben manifesztálódhat.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Idősek bevonása önkéntes munkába.
Közép: Az idősek hasznosság-tudatának fenntartása, növelése
Hosszú: Élhetőbb nyugdíjas évek, aktív élet ameddig csak lehetséges.

Az intézkedés tartalma

Idősek tudásának, tapasztalatának, tenni akarásának felmérése
Önkéntes munkára való igény felmérése
Az idősek és a munkatevékenység „összehozása”

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Helyzetfelmérés az idősek és az önkéntes munka szintjén
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Bár egyre több idős embert sikerül a városban szervezett programokba
bevonni, az újonnan nyugdíjba vonulókat is szükséges aktivizálni az
elmagányosodás elkerülése érdekében

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

A nemek közötti esélyegyenlőség lehetőségének növelése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén – nem
rendelkezünk adatokkal

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Célcsoport elérése
Közép: A probléma felszínre kerülése, nyilvánosságra hozatala
Hosszú: A nők hátrányos megkülönböztetésének csökkentése a
foglalkoztatás területén

Az intézkedés tartalma

1. Információs napok szervezése.
2. Rendszeres fórumok megszervezése.
3. Információs pont biztosítása.

Az intézkedés megvalósításának
2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét
információs napok értékelése
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

folyamatban lévő, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

nem valósult meg, információs napok szervezése szükséges

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Családon belüli erőszak megelőzése, csökkentése. A látencia
csökkentése a témában

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

10 riasztásra jutó feljelentés száma 7

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Kapcsolatfelvétel kialakítása érdekelt szervezetekkel.
Közép: Egyeztető fórum a segítségnyújtás lehetőségeiről.
Hosszú: Széleskörű tájékoztatás, az érintett hova fordulhat segítségért.

Az intézkedés tartalma

1.
2.
3.
4.

Osztályfőnöki óra – gyerekek.
Szülői értekezlet – szülők.
Szórólap
Lakossági fórum + Internet

Az intézkedés megvalósításának
2014.12.31.
határideje
Az intézkedés eredményességét
Fórumok és értekezletek beszámolói, szórólapok, internetes megjelenés
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

folyamatban lévő, a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Nők/családok/fiatalok számára programsorozat a családbarát
közgondolkodás jegyében. Témák: egészséges életmód, családon belüli
erőszak, családtervezés, pénzkezelés. (15-20 fő alkalmanként 7 alkalom)
A Civil közösségért Alapítvány (Szarvas) szervezésében Női előadások és
klubfoglalkozás-sorozat a családsegítőben. Témák: nők és média, női
esélyegyenlőség, családon belüli erőszak (15-20 fő alkalmanként 5-5
alkalom)

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése
A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Ház körüli szolgáltatások egyedül élő nők számára
Településünkön az életkor előrehaladtával egyre magasabb a nők aránya,
akik jellemzően egyedül élnek, többnyire kertes házban, és nem tudják
ellátni a ház körüli feladatokat.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Igények pontos felmérése: kinek, mire lenne szüksége.
Közép: Megfelelő szervezeti forma kialakítása a szolgáltatás
működtetésére.
Hosszú: Egyedül élő nők életminőségének javulása

Az intézkedés tartalma

Igények felmérése: hány embert érint, milyen típusú szolgáltatást
vennének igénybe
Szolgáltatás megszervezése árak és finanszírozás kialakítása
Szolgáltatás működtetése

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Helyzetfelmérés , szolgáltatás beindításnak dokumentációja
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

településünk elöregedő, egyre magasabb az egyedül élő idősek és a
magányos nők száma, akik bizalmatlanok, de segítségre szorulnak a ház
körül

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Komplex akadálymentesítés

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az akadálymentesítés nem valósult meg 100%-os mértékben

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: A település közintézményeinek és egyéb közszolgáltatást ellátó
intézményeinek teljes körű felmérése akadálymentesítés szempontjából
Közép: Pályázati lehetőségek felkutatása
Hosszú: Komplex akadálymentesítés a felmért intézményekben

Az intézkedés tartalma

1. Igény felmérése
2. Pályázati lehetőségek felkutatása
3. Komplex akadálymentesítés megvalósítása

Az intézkedés megvalósításának
2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Pályázati dokumentációk, megvalósítási dokumentációk, használatba
mérő dokumentumok
vételi engedélyek
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell, a szükséges források
felkutatásával

Eredmény

nem valósult meg, a közszolgáltatásokat biztosító intézmények teljes
körű akadálymentesítése szükséges

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Kommunikációs akadálymentesítés

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Városunkban nincs jelnyelvi tolmács

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Jelentkezők felmérése
Közép: Pályázati lehetőség felkutatása a képzésre, jelentkező számára a
képzésen való részvétel biztosítása
Hosszú:. Szolgáltatás folyamatos biztosítása a településen

Az intézkedés tartalma

1. Érdeklődés felkeltése
2. Forrás biztosítása – pályázati lehetőség kihasználásával
3. Jelnyelvi
tolmács
foglalkoztatása
igény
szerint
önkormányzatnál

az

Az intézkedés megvalósításának
2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét
környezetben fellelhető jelnyelvi tolmácsok listája, elérhetősége
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell, a szükséges források
felkutatásával

Eredmény

nem valósult meg, a település környékén fellelhető jelnyelvi tolmácsok
elérhetőségének megszerzése, szolgáltatásaik igénybevételi
lehetőségeinek feltérképezése szükséges

Módosítás
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Támogató Szolgálat megerősítése, kapacitásának bővítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

A fogyatékkal élők számára nagyon nehéz a közlekedés a településen
belül és azon kívül is, ugyanakkor gyakran kell járniuk orvosi
vizsgálatokra, illetve ügyeket intézni.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Helyzetfelmérés készítése
Közép: Támogató Szolgálat megerősítése, kapacitás bővítése az
igényeknek megfelelően
Hosszú: Igények maximális kielégítése

Az intézkedés tartalma

Igények felmérése
Támogató Szolgálat jelenlegi kapacitásának és az igényeknek az
összehangolása, kapacitás bővítésének meghatározása
Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázat megírása, megvalósítása

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Helyzetfelmérés dokumentációja
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

A Támogató Szolgálat megerősítése folyamatos, midig újabb igények
merülnek fel, illetve nő a szolgáltatást igénybe venni szándékozók száma

Módosítás

-
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Az intézkedés címe,
megnevezése
A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Nincs egyedül! Segítség fogyatékkal élők és családtagjaik számára
A fogyatékkal élők és családtagjaik kirekesztettnek és egyedül érzik
magukat problémájukkal. Gyakran idegenkednek az intézmények által
nyújtott szolgáltatásokkal szemben, mivel nem ismerik azokat.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Nyílt napok, fórumok szervezése, szóróanyagok eljuttatása a
célcsoport számára.
Közép: Ismertté válnak a szolgáltatások, az abban résztvevő intézmények,
szakemberek a településen.
Hosszú: A Térségi Szociális Gondozási központ és egyéb szervezetek által
a fogyatékkal élők és családtagjaik számára nyújtott szolgáltatások
elfogadottsága nő a településen.

Az intézkedés tartalma

Nyílt napok szervezése
Szóróanyagok készítése, eljuttatása a célcsoportnak
Rendszeres megjelenés a helyi ingyenes újságban.

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét nyílt napok, fórumok beszámolói, szóróanyagok, újságcikkek
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

A fogyatékkal élőket gondozó családtagok gyakran éreznek
kirekesztettséget, mivel nehezen kérnek segítséget a nehézségeik
leküzdésére, nem ismerik a lehetőségeket

Módosítás

-
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Az intézkedés címe,
megnevezése

Bentlakásos intézmény igényfelmérése, szolgáltatás megszervezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Bizonyos fogyatékossággal élők számára koruk előrehaladtával, illetve a
gondozó családtagok idősödésével esetleg elhalálozásával szükségessé
válik a bentlakásos intézményi elhelyezés, de ez településünkön nem
elérhető.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Igények pontos felmérése.
Közép: Az igényeknek megfelelő ellátási forma beindítása a településen
Hosszú: A bentlakásos ellátás működtetése

Az intézkedés tartalma

Helyzetfelmérés a településen az igénybevevők körére vonatkozóan
A helyzetfelmérés alapján az ellátási forma és annak kereteinek
meghatározása
Pályázati lehetőségek felkutatása a tevékenység beindításához
Pályázat megírása, megvalósítása
Ellátás működtetése

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Helyzetfelmérés dokumentációja, pályázati dokumentáció
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

A településen csak a fogyatékkal élők nappali ellátása biztosított jelenleg,
ugyanakkor lenne igény a bentlakásos intézmény működtetésére

Módosítás

-
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Az intézkedés címe,
megnevezése
A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Érdekképviseleti szerveződések segítése

A településen a fogyatékkal élők érdekképviseletének működése főként a
mozgáskorlátozottak egyesületére korlátozódik.

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

Rövid: Helyzetfelmérés készítése a helyben élő fogyatékkal élők körében.
Közép: A helyzetfelmérés alapján a különböző fogyatékossággal élő
csoportok segítése érdekképviseletük kialakításában
Hosszú: Az érdekképviseletek működésének segítése szakmai
tanácsokkal,

Az intézkedés tartalma

Kérdőíves felmérés a helyben élő fogyatékkal élők körében
A felmérés alapján megtalálni azokat az agilis személyeket, akik tudnak és
akarnak tenni sorstársaik érdekében.
Szakmai csoportot létrehozni, akik segítik munkájukat.
Pályázati
források
felkutatása,
pályázatok
megírásának
és
megvalósításának segítése

Az intézkedés megvalósításának 2018.06.27.
határideje
Az intézkedés eredményességét Helyzetfelmérés dokumentációja
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő

Nem lejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

a módosított határidőig a feladatot teljesíteni kell

Eredmény

Jelenleg településünkön csak a mozgáskorlátozottaknak működik
érdekképviselete

Módosítás

-
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Összegzés

1
2
3
4
5
6
7

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

8
9
10

Idősek

11
12
13
14
Nők
15

Intézkedés
Első lépés a munka felé
Szegénység csökkentése
Hátrányos helyzet „öröklődésének”
megakadályozása
A
szegregátumok
szociográfiai
felmérésének elkészítése
Ismerjük meg egymást!
1
A
családok
segítése
a
diszfunkcionalitás csökkentésében
2 Az én esélyem – a hátrányok
csökkentése a gyermekek körében
1 Vissza a munka világába
2 Együtt a boldog és kiegyensúlyozott
nyugdíjas évekért
3.
Vigyázzunk
magunkra
és
családtagjainkra!
4. Ismerjen meg minket, hogy
segíthessünk!
5. Segítsen nekünk tapasztalatával!
1 Egyenlő esélyek a nemek között
2 Családon belül erőszak megelőzése, a
megtörtént erőszak kiemelése a
látenciából
3. Ház körüli szolgáltatások egyedül élő
nők számára

Határidő
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.

Megjegyzés/Felülvizsgálat eredménye
részben teljesült, folyamatos képzésszervezés szükséges
részben teljesült, közfoglalkoztatás biztosítása szükséges,
részben teljesült, életvezetési programok szervezése szükséges

2018.06.27.

nem készült el, ki kell terjeszteni az ITS-ben szegregátumként megjelölt
valamennyi városrészre a szociográfiai felmérést
részben teljesült, további programok szervezése szükséges
részben teljesült, családi és ifjúsági programok szervezése szükséges

2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.

részben teljesült, közfoglalkoztatási és tehetséggondozó programok szervezése
szükséges
nem valósult meg, képzettség felmérés és átképzés szervezése szükséges,
részben teljesült, időseknek szóló programok további szervezése szükséges
nem teljesült, fórumok és ismeretterjesztő programok szervezése szükséges a
bűncselekmények számának csökkentése érdekében
nem teljesült, nyílt napok, fórumok szervezése szükséges az érintett szervezetek
bemutatása érdekében
részben teljesült, további aktivizálás szükséges
nem került megvalósításra, információs napok szervezése szükséges
részben teljesült, családbarát programok további szervezése, családtervezési
tanácsadás szükséges
nem teljesült, a szolgáltatás meg kell szervezni
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Intézkedés
1 Komplex akadálymentesítés

16
17

2 Kommunikációs akadálymentesítés

18
19
20
21

Fogyatékkal élők

3. Támogató Szolgálat megerősítése,
kapacitásának bővítése
4. Nincs egyedül! Segítség fogyatékkal
élők és családtagjaik számára
5.
Bentlakásos
intézmény
igényfelmérése, megszervezése
6.
Érdekképviseleti
szerveződések
segítése

Határidő
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.
2018.06.27.

Megjegyzés/Felülvizsgálat eredménye
nem valósult meg, pályázatok figyelése és elkészítése szükséges
nem valósult meg, igényfelmérés szükséges, illetve szükséges térségi szinten
felmérni a jelnyelvi tolmácsok elérhetőségét
részben teljesült, az igényeknek megfelelő, folyamatos átszervezés szükséges

2018.06.27.

részben teljesült, a résztvevő intézmények, szakemberek bemutatása
folyamatosan szükséges
nem teljesült, az igényeket pontosan fel kell mérni, pályázati forrást kell keresni

2018.06.27.

nem teljesült, az érintettek ösztönzése szükséges
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Megvalósítás
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során
kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák, melynek folyamatát a
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. részletesen tartalmazza.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői felelősek azért,
hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a
diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört. Felelősségük továbbá,
hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában. Az esélyegyenlőség
sérülése esetén hivatalosan jelezzék.
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Elfogadás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát (melynek része
az Intézkedési Terv) megvitatta és az ………… számú határozatával elfogadta.

Gyomaendrőd, 2017. június

…………………………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás
Mile Erika, Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent az emberi erőforrások minisztere- a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet
II.4. a) pont szerint a kiírás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
A pályázat célja Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, vagy a települési
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi
színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartására,
felújítására. A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg 300 millió Ft. Megjelenés ideje 2017. június 1.
Benyújtási határidő: 2016. július 23.-a volt.
A kiírás alapján vissza nem térítendő költségvetési támogatási igényt:
a Kállai Ferenc Kulturális Központ
és a Szent Antal Népház számára igényelhettünk.
2016-ban a Szent Antal Népházra nyújtottunk be támogatásigénylést.
Az igénylés alapja az önkormányzat által biztosított támogatás összege, mely
Szent Antal Népháznak 5 062 000 Ft, Kállai Ferenc Kulturális Központnak: 14 361 000 Ft.
Mindezen önkormányzat által biztosított összegekből az intézmények csak a működés napi fenntartását tudják
biztosítani, fejlesztést, karbantartást, beszerzést nem. Ezért átgondolandó, hogy külön önkormányzati forrás
biztosítása mellett benyújtva a pályázatot a támogatásból és felajánlott önerőből számítástechnikai eszközöket
szerezzünk be Kállai Ferenc Kulturális Központba, mivel a jelenlegi számítástechnikai gépparkjuk nagyon elavult, és
nem rendelkeznek multifunkciós (fénymásoló, szkenner, nyomtató) eszközzel valamint vetítővászonnal, ezért ezeket
az eszközöket szeretnénk beszerezni a pályázat keretében.
Az elmúlt három évben ugyanezen forrásból nyert támogatás segítségével a Kállai Ferenc Kulturális Központ
részleges hang és fénytechnikai korszerűsítése, illetve a Szent Antal Népház homlokzat felújítása valósult meg.
Előzetes kalkuláció alapján 1 898 656 Ft értékű eszközbeszerzést nyújtottunk be a június 23-i határidőre, melyből a
támogatási igény: 948 656 Ft, saját erő: 950 000 Ft. A saját forrás biztosítását az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a 2016 évi szabad maradvány terhére 950 000 Ft összegben jelöltük meg.
Az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosításakor a 950 000 Ft saját forrás külön soron
kimutatva és nevesítve beépítésre kerül.
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"2017. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyarország 2017. évi központi
költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint Közművelődési
Érdekeltségnövelő Támogatásra a Kállai Ferenc Kulturális Központ 1 898 656-Ft összértékben eszközbeszerzésre
31

irányuló benyújtott pályázatot.
A Kállai Ferenc Kulturális Központ eszközbeszerzéséhez a Képviselő-testület 950 000,- Ft összegű önerőt biztosít
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi szabad maradvány terhére.
Elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosításakor a 950 000 Ft saját
forrás a Kállai Ferenc Kulturális Központ Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatás pályázat önereje sorként,
külön soron kimutatva és nevesítve beépítésre kerüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. körös pályázatai
Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland
Toldi Balázs elnök
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2017 tavaszától folyamatosan jelentek meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. körös felhívásai,
melyet követően megkezdtük a felkészülést a pályázatok előkészítésére. A különböző pályázatok benyújtási
határideje 2017-augusztus 15.-e és október 2.-a között került meghatározásra. 2017. június 7-én kaptunk egy levelet
a Békés Megyei Önkormányzaton keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért
Felelős Helyettes Államtitkárától Oláh Gábor úrtól. A levelében jelzi, hogy a pályázatok benyújtási határidejét
egységesen előre kívánja hozni 2017. július 14.-ére. Kéri, hogy a megyei önkormányzat vizsgálja meg és jelezze,
amennyiben a javasolt benyújtási határidő nem tartható, és későbbi benyújtási határidő alkalmazása szükséges. Mi
is elküldtük javaslatainkat, hogy lehetőleg tartsuk az eredeti benyújtási határidőket több pályázati felhívás esetében
is, ahol a szükséges dokumentáció összeállítása több időt vesz igénybe, mint a rendelkezésre álló.
Az előre jelzett benyújtási határidő módosítása miatt szükségessé vált a benyújtani tervezett pályázatokról sokkal
hamarabb döntést hozni, mint azt korábban terveztük. A lerövidített benyújtási határidő egyben azt is jelenti, hogy a
korábbi pályázatokkal szemben a műszaki tartalom összeállítása, és a fejlesztés költségigényének végleges
megállapítása minden pályázat esetében az első mérföldköre fog esni. Polgármester úr több alkalommal is
egyeztetéseket folytatott a lehetséges pályázati keretekkel kapcsolatban. A pályázatok összeállítását az
egyeztetések, és a korábban már tervezett fejlesztések figyelembevételével, azok összhangjának megteremési
szándékával állítottuk össze.
1.
TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés
Támogatható tevékenységek: A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú
vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek
eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek
értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.
Önállóan támogatható tevékenységek: 1. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása; 2.
Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása (iskola, önkormányzati intézmények
konyhája) 3. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
(raktározás, tárolás, hűtés, csomagolás, mosás, válogatás)
A pályázat főbb paraméterei:
Támogatási
1546 millió
keret
Békés Ft
megyében
Minden megyén 246 millió Ft
belüli jogosult
számára
elkülönített
indikatív
keretösszeg
Támogatási
2017.05.31.kérelmek
2017.08.15.
benyújtásának
időtartama:
Projekt
36 hónap
megvalósítására
rendelkezésre
álló idő:
Igényelhető
25-246
vissza
nem millió Ft
térítendő
támogatás:
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Támogatási
100 %
intenzitás:
Támogatási
4-25
kérelmek
várható száma:
Projektötlet:
A pályázat keretében a Gyomai piactér fejlesztését tervezzük megvalósítani, melynek
keretében kialakításra kerülne egy fedett rész, valamint parkolók a piactér mellett.(74 millió Ft összköltségben)
2.
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Támogatható tevékenységek:
Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható
új férőhelyek kialakítása, új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése, bővítés, átalakítás, felújítás
(beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), bezárt telephely újranyitása,
indokolt esetben új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás, udvar,
játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterületfejlesztése, növelése; ivókút építése), szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős
programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása, tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség
létesítése, felújítása.
Eszközbeszerzés, keretében:
Főzőkonyha vagy melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése,
tanmedence felújítása, bővítése, gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése, a hatályos
jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése.
A pályázat főbb paraméterei:
Támogatási keret Békés megyében
1872 millió Ft
e. Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési 672 millió Ft
program számára elkülönített indikatív keretösszeg
(Gyulai,
Békéscsabai, Békési,
Gyomaendrődi,
Szeghalmi járások)
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
2017.05.31.-eredeti 2017.10.02
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
24 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
1-200 millió Ft
Támogatási intenzitás:
100 %
Támogatási kérelmek várható száma:
4-15 db
Projektötlet: A konstrukció keretében támogatási kérelmet tudunk benyújtani Kossuth úti óvoda bővítésére,
felújítására (55 millió Ft összköltségben) valamint egy másik pályázat keretében a Blaha úti óvoda felújítására (45
millió Ft összköltségben).
3.
TOP-2.1.2-16 Zöld Város kialakítása
Támogatható tevékenységek: Infrastruktúrafejlesztések megvalósítása, amelyek javítják a települések általános
környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a település hatályos Integrált
településfejlesztési Stratégiájának megfelelően.
- Városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása közterületeken
városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása közterületeken
- Önkormányzati tulajdonban lévő területek és épületek klímatudatos, energia hatékony üzemeltetést biztosító
módon történő megújítása azok fenntartható üzemeltetése érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények
fenntartható, energia hatékony üzemeltetését biztosító megújítása
- Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonába kerülő szolgáltató tér, építmény kialakítása
A pályázat főbb paraméterei:
Támogatási keret Békés megyében
2220 millió Ft
e. Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési 1120 millió Ft
program számára elkülönített indikatív keretösszeg
(Gyulai,
Békéscsabai, Békési,
Gyomaendrődi,
Szeghalmi járások)
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
2017.06.30-2017.09.08.
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
36 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
100-1000 millió Ft
Támogatási intenzitás:
100 %
Támogatási kérelmek várható száma:
4-10 db
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Projektötlet: Városközpont fejlesztés valósul meg a Szabadság téren(230 millió Ft).
4.
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Támogatható tevékenységek: Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, a
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével; belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és
vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója; belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető
rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója; belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális
vízkár elhárítási fejlesztései.
A pályázat főbb paraméterei:
Támogatási keret Békés megyében
2380 millió Ft
e. Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési 1930 millió Ft
program számára elkülönített indikatív keretösszeg
(Gyulai,
Békéscsabai, Békési,
Gyomaendrődi,
Szeghalmi járások)
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
2017.07.30-2017.09.08.
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
36 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
10-4000 millió Ft
Támogatási intenzitás:
100 %
Támogatási kérelmek várható száma:
4-8 db
Projektötlet: A konstrukció keretében három támogatási kérelem benyújtását tervezzük. Az első projektötlet
keretében a korábban benyújtott kerékpárút pályázat belvízre vonatkozó fejlesztése valósulna meg a Hídfő utcától a
Kodály Zoltán utcáig a Fő út mentén (70 millió Ft összköltségben), melyhez szorosan kapcsolódik majd a kerékpárút
projekt is szintén ezen a területen. A második és harmadik projektötlet keretében a Csókási zugi áteresz, valamint a
Fűzfás zugi áteresz felújítása valósul meg pozitív döntés esetén (95-75 millió Ft összköltségben).
TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés
Támogatható tevékenységek:
A) Kerékpárosbarát fejlesztés
a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi
létesítmények kijelölésével, építésével.
b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi
útvonal kialakítása.
c) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a
település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal.
d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal
kialakítása.
e) Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése
B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
a) Közlekedésbiztonsági beruházás:
b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet
megteremtése érdekében.
c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt
nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében
d) Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése.
C) Közúti közösségi közlekedés
a) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése
b) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése
c) Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának az erősítése
A pályázat főbb paraméterei:
Támogatási keret Békés megyében
2961 millió Ft
e. Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési 411 millió Ft
program számára elkülönített indikatív keretösszeg
(Gyulai,
Békéscsabai, Békési,
Gyomaendrődi,
Szeghalmi járások)
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
2017.05.31-2017.08.15.
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
36 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
50-400 millió Ft
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Támogatási intenzitás:
Támogatási kérelmek várható száma:

100 %
5-15 db

Projektötlet: Jelen konstrukció keretében lehetőség nyílik a Kodály Zoltán utcától az Endrődi hídig megépíteni a
kerékpárutat, a belvízelvezető rendszer nélkül, mivel az másik pályázat keretében kerül megvalósításra.(110 millió Ft
összköltségben)
5.
A TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében az
alábbi támogatható tevékenységek megvalósítására van lehetőség:
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik
korszerűsítése által, fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a
kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése,
maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE), fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény
kielégítése céljából, hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, fosszilis- vagy vegyes(fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy
hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
A felhívás főbb paraméterei:
Támogatási keret Békés megyében
3 330 millió Ft
e. Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési 1530 millió Ft
program számára elkülönített indikatív keretösszeg
(Gyulai,
Békéscsabai, Békési,
Gyomaendrődi,
Szeghalmi járások)
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
2017.06.30-2017.09.29.
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
36 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
15-400 millió Ft
Támogatási intenzitás:
100 %
Támogatási kérelmek várható száma:
9-25 db
Projektötlet: A konstrukció keretében lehetőség van több támogatási kérelem benyújtására. Az pályázat keretében
a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének(5500 Gyomaendrőd Fő út 181.) energetikai
korszerűsítése (100 millió Ft összköltségben), valamint a gyomai (5500 Gyomaendrőd Pikó Béla u. 3) és endrődi
(5502 Gyomaendrőd Fő út 2.) orvosi rendelők energetikai felújítása valósulna meg(35-35 millió Ft összköltségben).
Összességében elmondható, hogy a jelenlegi elképzeléseink szerint összesen 11 pályázatot tervezünk benyújtani 6
pályázati felhívás keretében. 2 projektötletet óvodára, 3-3 projektötletet a belvíz, valamint energetikai felhívásokra, a
fennmaradó kiírásikra pedig 1-1 projektötletet. A tervezett fejlesztések összköltsége, mintegy 937 millió Ft. Jelenleg
még nem ismert, hogy a megpályázott forrás elegendő lesz-e a fejlesztések végrehajtására, ennek pontos ismerete
minden projekt esetében az első mérföldkő eléréséig fog kiderülni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"TOP-1.1.3-16"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.3-16 Helyi
gazdaságfejlesztés c. kiírásra a Gyomai piac felújítása érdekében (5500 Gyomaendrőd Pásztor J. utca 37.).
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
2. döntési javaslat
"TOP-1.4.1-16 Kossuth út"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-15 A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével c. kiírásra a Kossuth úti Százszorszép Óvoda (5500 Gyomaendrőd Kossuth út 7.) bővítésére,
felújítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
3. döntési javaslat
"TOP-1.4.1-16 Blaha út"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-15 A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével című kiírásra a Blaha úti óvoda (5502 Gyomaendrőd Blaha L. utca 8.) bővítésére, felújítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
4. döntési javaslat
"TOP-2.1.2-16 Zöld város"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.2-16 Zöld Város
kialakítása című kiírásra a gyomai városrész központjának fejlesztése érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
5. döntési javaslat
"TOP-2.1.3-16 belvíz kerékpárút"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-15 Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések c. kiírásra a Hídfő utcától a Kodály Zoltán utcáig a Fő út mentén
belvízelvezetés kialakítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
6. döntési javaslat
"TOP-2.1.3-16 Belvíz Fűzfás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-15 Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések c. kiírásra Belvíz védekezési feladatot ellátó holtágak
vízkormányzásának fejlesztésére a Fűzfás-zugi áteresz felújítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
7. döntési javaslat
"TOP-2.1.3-16 Belvíz Csókási"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-15 Települési
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környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések c. kiírásra Belvíz védekezési feladatot ellátó holtágak
vízkormányzásának fejlesztésére a Csókási zugi áteresz felújítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
8. döntési javaslat
"TOP-3.1.1-15 Kerékpárút"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.1.1-15
Fenntartható közlekedésfejlesztés c. kiírásra a Fő út mentén a Kodály Zoltán utcától a Hídfő utcáig tartó kerékpárút
megvalósítása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
9. döntési javaslat
"TOP-3.2.1-16 Gyomaendrődi Kis Bálint Fő úti telephelye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő
úti telephelyének komplex (5500 Gyomaendrőd Fő út 181.) energetikai fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
10. döntési javaslat
"TOP-3.2.1-16 Pikó B. u."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a Gyomai orvosi rendelő (5500 Gyomaendrőd
Pikó Béla u. 3.) komplex energetikai fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
11. döntési javaslat
"TOP-3.2.1-16 Fő u. "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra az Endrődi orvosi rendelő (5502 Gyomaendrőd
Fő út 2.) komplex energetikai fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzat által 2017. 1. félévében benyújtott és
folyamatban lévő pályázatokról
Kürtiné Erdősi Klára, 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!
Míg a tavalyi év a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak benyújtásáról szólt elsősorban,
addig az idei év első félévében az Emberi Erőforrás Operatív program (EFOP) pályázati felhívásairól szól. Az egyes
pályázati konstrukciók keretében benyújtandó valamennyi pályázatot az Osztály a Képviselő-testület 2016-2017. évi
soros üléseire terjesztette elő.
Év eleje óta az alábbi támogatási kérelmek kerültek előkészítésre és benyújtásra:
EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése
Projekt összköltsége: 40.000.000 Ft
Pályázat célja:
A pályázat keretében a Határ Győző Városi Könyvtár visszaköltözne a jelenlegi helyéről a gyomai és az endrődi
városrészbe. A fejlesztés eredményeképpen digitális oktatóterem kerül kialakításra, mellyel a könyvtárban az egész
életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális feltételek rendelkezésre fognak állni.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
EFOP-4.1.9-16Látványtár és oktató tér létrehozása a Szent Antal Népházban
Projekt összköltsége: 40.000.000 Ft
Pályázat célja:
A múzeumi látványtár kialakításával bővíteni szeretnénk a kiállító terek nagyságát, az eddig nem látható műtárgyak
bemutatásra kerülhetnének. Fontos cél az is, hogy a jelenlegi zsúfolt raktári elhelyezést megszüntessük, ez által a
szakmai elvárásoknak megfelelő, a műtárgyvédelmi szempontokat szem előtt tartó raktárbővítés is megvalósul. A
fejlesztéssel minél több embert szeretnénk behívni a múzeumi terekbe, hogy feltárjuk számukra a települési és
nemzeti értékeinket, hogy azokat megbecsülő, azokat tisztelő polgárokká váljanak.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
Projekt összköltsége: 478.636.737 Ft
Pályázat célja:
Benyújtottunk egy projektet Járási szinten Dévaványával, Ecsegfalvával, Hunyával és Csárdaszállással közösen az
EFOP-1.5.3-16-os pályázati kiírásra. A projekt célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek
csökkentése a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
Projekt összköltsége: 40.000.000 Ft
Pályázat célja
Az inaktív réteget szeretnénk non-formális oktatási formákba bevonni, hogy kiszakítsuk őket a saját megszokott
napi rutinjukból és megpróbáljuk visszajuttatni őket a munka világába.
Pályázat státusza: hiánypótlás alatt
Sikeresen pályáztunk a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódjelű, "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázati felhívásra. A támogatás eszközök beszerzésére,
működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó
feltételek kialakítására, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára, oktatásokon
történő részvételhez kapcsolódó utazáshoz és teszteléshez, élesítéshez használható fel a pályázati felhívásban
részletezettek szerint.
A pályázat összköltsége 8.999.351 Ft. A támogatói okiratot megkaptuk, de a projekt kivitelezése 1 évvel később
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történik, mivel 2019. január 1-től kell csatlakoznunk a rendszerhez.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírására „Az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény konyha enteriőr kiállításának megújítása és ehhez kapcsolódó restaurálás és
múzeumi óra foglalkozás kidolgozása" címmel.
A projekt keretében a tájház enteriőr kiállításának megújítására, további tárgyak restaurálására pályáztunk. A
konyha enteriőrjének átalakításával a kenyérsütés szituációját tudjuk a látogatók elé tárni. A megújítandó konyha
szervesen kapcsolódna a kemencés kelt tészta sütő múzeumpedagógiai foglalkozáshoz. Az igényelt támogatás
2 050 000 Ft.
A pályázat elbírálása folyamatban van.
2017 márciusában pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alap 2017. évi Nemzetpolitikai célú támogatások”
előirányzat terhére, testvér-települési programok és együttműködések megvalósítása érdekében. A projekt célja a
nemzeti öntudat erősítése, testvértelepülési program megvalósítása. Programunk során 40 fős nagyenyedi
delegációt látnánk vendégül augusztus 17.-augusztus 20. között.
A pályázat elbírálása folyamatban van.
2016. június 2-án benyújtásra került az Önkormányzati fejlesztések 2016. című támogatási kérelem. A pályázat
keretében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén sportudvar kialakítására nyújtottunk be
pályázatot.
A pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség:
22.998.767 Ft
Elnyerhető összes támogatás:
19.548.951 Ft
Önkormányzati saját erő:
3.449.816 Ft
A pályázat elbírálása folyamatban van.
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány a 2016/17-es évben is meghirdette a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program c.
pályázatát, melynek keretében hazai óvodák létesíthetnek Ovi-Sport Pályákat. Az Ovi-Sport Program már a 3-6 éves
korosztály számára lehetőséget biztosít különböző sportágak megismerésére, intézményesített keretek között.
A pályázat eredményes volt, a pálya a Százszorszép Óvoda (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7., Hrsz.: 113.)
telephelyén megépült, 2017. június 29-én kerül átadásra.
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz 2017. évben is a helyi közösségi közlekedés előző
évi működtetéséhez és szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásra. A támogatás összege a
közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés mértékéig igényelhető.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény
3. melléklet II.4. a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A pályázat keretében a Kállai
Ferenc Kulturális Központ technikai fejlesztésére pályáztunk.
A pályázaton közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény műszaki technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartására, felújítására lehetett forrást
igényelni.
Több TOP pályázat elbírálása is megtörtént, melyek az alábbiak:
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosító számú, „Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja”
című pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
támogatásban részesítette, a projekt Támogatási szerződése 2017. május 30-án hatályba lépett.
Támogatási összeg: 199 570 365 Ft
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú, „Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön” című
pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
támogatásban részesítette, a projekt Támogatási szerződése 2017. május 30-án hatályba lépett.
Támogatási összeg: 243 516 472 Ft
TOP-3.2.1-.15-BS1-2016-00017 azonosítószámú, „Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex
energetikai felújítása” című pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága támogatásban részesítette, a projekt Támogatási szerződése 2017. május 30-án hatályba lépett.
Támogatási összeg:184 226 285 Ft
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló az önkormányzat által 2017. 1. félévében benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. év I. félévi pályázatokról szóló beszámolót
megismerte, annak tartalmát elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója a március 31-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2017. március 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1–3 hónap adózott eredménye 1.106 eFt, tervezett 2.850 Ft veszteséggel szemben. Az
éves tervezett bevételek 36%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka a 2016. évi veszteség miatt -54.967 eFt. A lekötött tartalék 126.150 eFt. A saját tőke
211.819 eFt.
A Kft.-vel szemben 20.712 eFt követelés áll fenn, ezzel szemben a kintlévőség 19.146 eFt.
Az 1-3 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. 1–3.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója az
április 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. április 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A beszámolót a társaság felügyelő bizottsága megtárgyalta, és elfogadta azt.
A társaság gazdálkodásának 1 – 4 hónap eredménye a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 1.109 eFt,
amely 458 eFt-al több az időarányos tervezettnél. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység eredménye
-15.690 eFt, amely 15.685 eFt-al kevesebb az időarányos tervezettnél. Ennek meghatározó oka, hogy a
bevételeknél még nem szerepel a 2017. 03. havi 19 millió Ft összegű számla.
Az első négy hónap alatt az értékesítés nettó árbevétele a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 5.529 eFt,
amely 1.552 eFt-al több az időarányos tervezettnél. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében
29.835 eFt, amely 21.190 eFt-al kevesebb az időarányos tervezettnél.
A nem közszolgáltatási tevékenység esetében az anyagjellegű ráfordítás teljesítés 41,%-kal, míg a személyi jellegű
ráfordítás 29%-kal haladta meg a tervezettet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében az
anyagjellegű ráfordítás teljesítés 9,%-kal, míg a személyi jellegű ráfordítás 14%-kal marad el a tervezettől.
A beszámolási időszakban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak 33.714.274,-Ft összegű kintlévőség behajtása került
átadásra, amelyből 22.388.924,-Ft-ot sikerült beszedni. A társaság tartozása a 2017.04.30-i állapot szerint
44.482.318,-Ft, ebből 17.929.062,-Ft összeget tesz ki a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek meg nem fizetett lerakói
díj.
Az 1-4 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A Társaság taggyűlése korábban döntött arról, hogy a tulajdonosok folytassanak tárgyalásokat a DAREH Bázis
Nonprofit Kft.-vel. A társaság a közszolgáltatási tevékenység szolgáltatási díjának mértékére 1,8 Ft/l ajánlatot tett.
A társaság jelzi, hogy a működés feltételeinek biztosításához szükség lehet önkormányzati támogatásra.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 1–4. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. beszámolója a március 31-ig terjedő
időszak gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. március 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1–3. hónap adózott eredménye -1.302 eFt. A bevételek és a kiadások az előző év
hasonló időszakához viszonyítva 8-9%-kal elmaradnak. A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi
tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló
kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Az 1-3. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2017. 1–3. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. beszámolója a március 31-ig
terjedő időszak gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. március 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1–3. hónap adózás előtti eredménye -7.331 eFt, amely az egy évvel korábbihoz képest
1.864 eFt-al kevesebb.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó
árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 3,59%-kal csökkent. Ennek oka elsősorban a fürdőbelépők
csökkenése. A január-február hónapokban kevesebb a vendég. A bevételek meghatározó része a főidényben
keletkezik.
A bér és járulék költség 8,88 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ennek oka a minimálbér
emelkedése. Az anyagjellegű ráfordítások 20,09 %-kal növekedtek, melyet elsősorban a fűtés költségeinek
emelkedése okozta.
A beszámolási időszakban az önkormányzati támogatás felhasználása munkabér és járulék kiadásokra történt,
összesen 9 millió Ft összegben.
Az 1-3. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2017. 1–3. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. beszámolója az május 31-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a 2017. május 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1–5 hónap eredménye -905 ezer Ft.
A Kft. 2015. 12. 29.-ével jött létre önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületeken való gazdálkodás
céljából. A társaság használatában 88,39 ha termőföld van. A művelés részleteit a beszámoló taglalja. A társaság a
művelésében lévő termőföldek után megigényelte a földalapú támogatást, amely 2018. június 30-ig kifizetésre kerül.
A támogatás mértéke hektáronként 68-70 ezer Ft között várható. Továbbá a 32,35 ha Natura 2000-es terület után
további 20 ezer Ft támogatás jár.
A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017. 1–5.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati tulajdonú Kft-knél megbízással rendelkezők beszámolója a
feladat teljesítéséről
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete júniusi ülése elfogadott napirendje alapján az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál megbízással rendelkezőknek beszámolót kellett készíteni a 2016
évi feladatteljesítésről. A társaságok Felügyelő Bizottságainak Elnökei elkészítették a beszámolójukat.
Kimutatás
azon önkormányzati gazdasági társaságokról, ahol felügyelő bizottság működik
Megnevezés
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft.
Gyomaendrődi Földkezelő Kft.

Székhely
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának az elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) Felügyelő Bizottságának 2016. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának az elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelő Bizottságának 2016. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának az elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelő Bizottságának 2016. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolójának az elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelő Bizottságának 2016. évi
feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2016 év. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. munkája

A Felügyelő Bizottsága figyelemmel követte a fürdő működését, gazdasági
helyzetét
eleget
téve
a
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
313/2016.(VI.29.) Gye.Kt. határozatának, hogy a 2016-os gazdasági évet ne
negatív eredménnyel zárja a Kft.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. évben
7 bizottsági ülést tartott, melyen a FB. tagok megjelentek és határozatképesek
voltak. A negyedévenkénti gazdasági tevékenység beszámolóit megvitatták,
elfogadták.
Az ülések alkalmával folyamatosan tárgyaltak a fürdő lehetséges fejlesztéseiről,
felújításairól./ Csúszda, parkoló, kemping, gyógyászat komplex kezelés
lehozatala / .
Az Ügyvezető minden ülés alkalmával beszámolt a Kft. anyagi helyzetéről,
bevételeiről, kiadásairól., esetleges tervekről, programokról, akciókról melyet a
Felügyelő Bizottság tudomásul vett, elfogadott. Az akciók eredményességét is
megtárgyalták.
A júniusban megemelt belépőjegyár elfogadása előtt az ügyvezetővel
egyeztetve a környező fürdők jegyárait figyelembe véve döntöttek az érvényes
árakról.
A fürdő Felügyelő Bizottságának elnöke rendszeresen látogatta a fürdőt, és a
vélt hiányosságokat, és a hozzá eljutott esetleges sérelmeket egyeztette az
társaság ügyvezetőjével. A hiányosságok kijavításáról bizonyosságot is nyert
rendszeresen.
Tagok: Poharelec László- elnök
Papp István
Márjalaki József
I./2016(02.10.) Felügyelő Bizottsági ülés
Jelen vannak a jelenléti ív szerint:
1. Márjalaki József
2. Poharelec László
3. Papp István
4. Dr. Fodor András
5. Gera Krisztián
6. Martinákné Oláh Etelka
7. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyvvezető
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Napirendi pont:
1. Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2015 évi
gazdálkodásáról
2. 2016. évi Üzleti terv
3. 2016. évi Bérleti díjak
4. Egyéb bejelentések
I./2016.(02.10.) határozata
A Fürdő Felügyelő Bizottsága egyhangúan elfogadta az Ügyvezető beszámolóját, de a
következő Felügyelő Bizottsági ülésre kéri a költségeket és bevételeket a projekt
elemekre szétbontva bemutatni. A kérésük még az a vezetés felé, hogy a Felügyelő
Bizottság időben kapja meg az anyagot, hogy felkészülten áttekintve tudják
megtárgyalni.
A Fürdő Felügyelő Bizottsága kéri az Ügyvezetőt, hogy a következő ülésre terjessze
elő, hogy mi az a maximális díj, amit a karszalag nélküli vendégek büntetésére lehet
szabni.
Az Ügyvezető állítson össze egy olyan javaslatot is ami egy 5 éven belüli elképzelés
arra vonatkozóan, hogy a teljes vendéglátóegységeket a fürdő működteti.
A fürdő Felügyelő Bizottsága elfogadta a bérlők felé a bérleti díj tervezetét, illetve az
úszóbérletek javasolt díját.

II./2016(03.16.) Felügyelő Bizottsági ülés
Jelen vannak a jelenléti ív szerint:
1. Márjalaki József
2. Poharelec László
3. Papp István
4. Toldi Balázs
5. Dr. Fodor András
6. Gera Krisztián
7. Martinákné Oláh Etelka
8. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető
Napirendi pont:
5. Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2015 évi
gazdálkodásáról
6. 2016. évi Üzleti terv
7. Egyéb bejelentések
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II./2016.(03.16.) határozata
A Fürdő Felügyelő Bizottsága egyhangúan elfogadta az Ügyvezető beszámolóját a
2015. évi Mérleget és Eredmény Kimutatást
A Fürdő Felügyelő Bizottsága egyhangúan elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Nonprofit Kft. a 2016. évi Üzleti tervét
III./2016(04.20.) Felügyelő Bizottsági ülés
Jelen vannak a jelenléti ív szerint:
1. Márjalaki József
2. Poharelec László
3. Papp István
4. Dr. Fodor András
5. Gera Krisztián
6. Martinákné Oláh Etelka
7. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető
Napirendi pont:
1. Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016 évi első negyedévi
működéséről
2. Javaslatok a következő negyedéves gazdasági célokra
3. egyéb bejelentések
III./2016.(04.20.) határozata
2015. évi Mérleg , Eredmény Kimutatás , beszámolót elfogadta az előző ülésen a
Felügyelő Bizottság, és az Ügyvezető Úr felmentvényét is megadta
A Felügyelő Bozottság a Liget Fürdő 2016. évi I. névi beszámolóját tudomásul vette és
elfogadta

IV./2016(05.17.) Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak a jelenléti ív szerint:
1. Márjalaki József
2. Poharelec László
3. Papp István
4. Dr. Fodor András
5. Gera Krisztián
6. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető
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Napirendi pont:
1. A 2016. évi Főszezoni jegyár módosítás
2. Egyéb bejelentések
IV./2016 ( 05.17.) határozat
A Liget Fürdő Felügyelő Bizottsága egyhangúan tudomásul vette és elfogadta a 2016.
június 1-től a fürdő belépő jegyár módosítását

V./2016(08.10.) Felügyelő Bizottsági ülés
Jelen vannak a jelenléti ív szerint:
1. Márjalaki József
2. Poharelec László
3. Papp István
4. Martinákné Oláh Etelka
5. Gera Krisztián
6. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető

Napirendi pont:
1. 2016. év első félévének értékelése
2. Egyéb bejelentések
V./2016.(08.10.) határozata
A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Kft. 2016 év első félévének beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a 2016. 06.30. –ig az árbevételt , melyet nem tart
elégségesnek, javasolja és felkéri a Liget Fürdő Kft. Igazgatóját, hogy az árbevétel
növekedése érdekében vizsgálja meg, hogy miként lehetne a fürdő gyógyászati
részénél az árbevételt növelni és ennek megfelelően tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
A Felügyelő Bizottság NEM javasolja a lángosos bódé megvételét.
A Felügyelő Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő Testületének, a
versenyképesség , a vendégforgalom megtartása érdekében a csúszda fejlesztést.
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A Felügyelő Bizottság kéri az Ügyvezetőt, hogy a 120 M Ft-os csúszdafejlesztéses
beruházás mellé, vigye be Testületi Ülésre a 30 M Ft-os Spraypark ajánlatot is,
melyeket megtérülési számokkal támasszon alá.
A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a szeptember hónaptól

induló

Gyógyászati akciót.

VI./2016(10.18.) FB. ülés
Jelen vannak a jelenléti ív szerint:
1. Márjalaki József
2. Poharelec László
3. Papp István
4. Toldi Balázs
5. Dr. Fodor András
6. Gera Krisztián
7. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető
Napirendi pont:
3. 2016. évi üzleti terv 1-9 hónap időarányos teljesítéséről beszámoló
4. Fennmaradó működési támogatás átcsoportosítása fejlesztésre
5. Egyéb bejelentések
VI./2016(10,18.) határozata
A Felügyelő Bizottság

egyhangúlag elfogadta a 2016 évi 01-09.30. időarányos

Mérleget , és Eredmény kimutatást, melyeket javasol elfogadásra és tudomásulvételre
a Képviselő Testületnek.
A Felügyelő Bizottság javasolja a Liget Fürdő vezetője által javasolt komplex kezelések
lehozatalát a Fürdőbe.
Elfogadta a Felügyelő Bizottság az ügyvezető által előterjesztett gyógyászati akció
bevezetését 2017 év február, március, április hónapban.
A Felügyelő Bizottság elfogadta és javasolja elfogadásra a Képviselő Testületnek a
működési támogatás átcsoportosítását.
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VII./2016(11.11.) Felügyelő Bizottsági ülés
Jelen vannak a jelenléti ív szerint:
1. Márjalaki József
2. Poharelec László
3. Papp István
4. Toldi Balázs
5. Dr. Fodor András
6. Gera Krisztián
7. Martinákné Oláh Etelka
8. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető

Napirendi pont:
1. Csúszda fejlesztés pénzügyi finanszírozásának lehetősége
2. Egyéb bejelentések
VII./2016(11.11.) határozata
A Fürdő Felügyelő Bizottsága, a Polgármester Úr, az Ügyvéd Úr, az Ügyvezető Úr
javaslatai alapján egyhangúan elfogadta és támogatja, hogy a fürdő tervezett
biztonságos működés érdekében, a csúszda beruházást a tulajdonos Önkormányzat
valósítsa meg.
A Felügyelő Bizottság egyhangúan támogatja, hogy a tulajdonos Önkormányzat 15 M
Ft-os hitel visszafizetésének határidejét módosítja 2017. december 31.-ig.
A Felügyelő Bizottság kéri a Fürdő Igazgatóját, hogy a következő Felügyelő Bizottsági
Ülésre tárja elénk a Közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos információkat!
Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét.
Gyomaendrőd, 2017. június 14.
Poharelec László
FB. Elnök sk.
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2016/2017. évi tevékenységéről
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. július 1. napjával a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás jogutódjaként megalakult a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mely önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják.
A megállapodás 13. pontja szabályozza a társulás működéséről történő beszámolási kötelezettséget:
„A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:
1. a társulás tevékenységéről,
2. pénzügyi helyzetéről
3. a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.”
A Társulási Tanács jelen előterjesztéssel tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A beszámoló 2016. júniusától
2017. május végéig eltelt időszakban végzett tevékenységéről számol be.
A Társulás tevékenysége, a társulás által ellátott feladatok megvalósulása
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodásban
foglaltaknak megfelelően.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a beszámolási időszakban megtartott Társulási Tanács üléseket, és a tárgyalt
napirendi pontokat:
2016.06.02.

2016.08.16.
2016.08.30.
2016.09.28.

2016.10.27.

2016. 11.16.
2016.11.24.

1. Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak
módosítása, az Alapellátás körébe tartozó szolgáltatások Szakmai Programjának, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
2. TOP 3.2.2. pályázathoz fenntartói nyilatkozat megadása
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak
módosítása
1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2016/2017- es nevelési évben
indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi
költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2015/2016-os nevelési évben végzett
tevékenységéről készített beszámoló, 2016/2017-es nevelési év munkaterve
3. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartói
hozzájárulása EFOP-3.2.9-16 kódszámú pályázat benyújtásához
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda igazgatója bérének módosítása
1. Térségi Szociális Gondozási Központ átalakítása - új intézmény alapítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Házirendje
3. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
4. A Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának kezdeményezése
5. A Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjának elfogadása
1. Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartási adatok módosítása
–hiánypótlás
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi
költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi
költségvetési koncepciója
3. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi
ellenőrzési terve
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2017.02.06.

2017.02.27.
2017.04.27.

2017.05.29.

4. A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása- a törzskönyvi
nyilvántartási eljárásban hiánypótlási kötelezettség teljesítése
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi
költségvetésének tárgyalása
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi
költségvetési határozatának módosítása
3. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2017. évben fizetendő térítési díjak
meghatározása
4. A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai
6. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
7. Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézményvezetői
beosztásra pályázat kiírása
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2016. évről szóló szakmai beszámolója
2. A Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak jóváhagyása
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi
beszámolója
2. 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás intézményeinél
3. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári zárva tartásának módosítása
5. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
6. A Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak jóváhagyása
7. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartói
hozzájárulása EFOP-1.1.3-17 kódszámú pályázat benyújtásához
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi
költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben
tervezett csoportok és létszámok
3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári zárva tartásának módosítása
5. Óvodapedagógusok jubileumi jutalmának kifizetéséhez forrás biztosítása

A beszámolási időszakban hozott határozatok száma:
2016-ban 41 db, 2017-ben 32 db.
A Társulási Tanács elnökének Toldi Balázst választotta. Az alelnöki tisztséget rotációban tölti be Csárdaszállás és
Hunya Község polgármestere. A Társulási Tanács alelnöknek a rotációnak megfelelően Hegedűs Roland
polgármestert választotta meg.
A Társulás az általa fenntartott két intézménnyel kapcsolatos intézményfenntartói döntésekkel folyamatosan
biztosította az intézmények törvényes működését.
A társulás által ellátott feladatok megvalósulását az általa fenntartott két intézmény elmúlt évben végzett
tevékenységéről készített beszámolójával valamint a 2016. évben folytatott belső ellenőrzési jelentés összegzésével
mutatjuk be, mely beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
A Társulás pénzügyi helyzete
A társulás pénzügyi helyzetét a Társulási Tanács által 2017. április 27-én tárgyalt és elfogadott 2016. évi
beszámolójával mutatjuk be, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a Társulási Tanács működéséről készült beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Társulási Tanács tevékenységéről készített beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
53

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya,
Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2016. júniusától 2017. május végéig terjedő időszakban
végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Éves beszámoló a 2015/16‐os nevelési évről

BESZÁMOLÓ
2015/16. NEVELÉSI ÉVRŐL
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási
Tanácsa 48/2014.(IX.24.) határozatában megjelölt tartalmi elemek alapján

Intézmény OM- azonosítója:
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I.

Óvoda működési feltételei

Statisztikai adatok
Százszorszép
(2015.12.31. állapot Óvoda
szerint)*
(Kossuth út 7.)
108
Férőhelyek száma
(Alapító
Okirat
szerint)
101/93%
Gyermeklétszám
(fő)/kihasználtság(%)
26
Újonnan
beíratott
gyermekek száma
36
Tanköteles
korú
gyermekek száma
3
Óvodában
maradó
tanköteles gyermek
3
SNI
gyermekek
száma
9
BTM zavarral küzdő
gyermekek száma

Margaréta Óvoda
(Jókai u. 4.)
44

Csemetekert
Óvoda
(Blaha u. 8.)
74

Napraforgó Óvoda
(Csárdaszállás)

Összesen

25

251

25/57%

54/73%

13/52%

193/77%

6

9

3

44

4

21

7

68

2

7

1

13

3

3

0

9

4

9

1

23

*államilag finanszírozott létszámhoz tartozó gyermekek létszáma alapján
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Csoport létszám adatok

Statisztikai adatok

Vegyes
csoportban
összesen

Ebből
nagycsoportos
korú
dec.31.

dec.31.

24
25
25
24
98

26
25
26
24
101

14
14
12
6
45

6
7
3
4
20

6
4
10
16
36

24
24

25
25

11
11

10
10

4
4

19
18
17
54

19
18
17
54

1
8
12
21

6
3
3
12

12
7
2
21

13
189

13
193

4
81

2
44

7
68

Margaréta Óvoda
Mókus
Összesen
Csemetekert Óvoda
Napocska
Süni
Szivárvány
Összesen
Napraforgó Zümi
Összesen
Mindösszesen:

Százszorszép
Margaréta
Csemetekert
Napraforgó

Ebből
középsős
korú
dec.31.

okt.1.
Százszorszép Óvoda
Süni
Breki
Nyuszi
Maci
Összesen

Óvoda

Ebből
kis csoportos
korú
dec.31.

Tanköteles korú
gyerm.
száma
(2016.08.
31-ig
6.
évet tölti)

Iskolaérettségi
vizsgálaton
részt
vett
gyerm.
száma/SNI
gyermekek
száma

Vizsgálat
alapján
iskolát
kezdő
gyerm.
száma/SNI
iskolát
kezdők

Szakértői
vizsgálat/SNI
alapján
további 1 év
óvodai
nevelésben
részt
vevő
gyerm.
száma

Óvodai
szakvélemény
alapján
iskolát
kezdő
gyerm.
száma

36
4
21
7

10/3
3/1
12/2
2

9/2
1/1
6/2
2

1/1
2
8
0

22
0
5/2
4

Iskolát
kezdő
gyerm.
száma
összesen

33
2
15
6

Az előző nevelési évhez viszonyítva az újonnan beiratkozó gyermekek száma magasabb, a
SNI gyermekek száma pedig alacsonyabb. A SNI gyermekek ellátásához járó finanszírozás
a 2015. okt. 1. statisztikai adatszolgáltatást megelőző időszakban kiállított szakértői
vélemények alapján történt (9 fő). További 1 fő esetében 2016. 05. 03-tól biztosítottuk az
előírt fejlesztő foglalkozásokat.
A Pedagógiai Szakszolgálat elvégezte a nagycsoportos korú gyermekek év eleji
szűrővizsgálatát, mely 20 gyermek számára írt elő fejlesztő foglalkozást. További 3 gyermek
esetében pedig az intézmény kért vizsgálatot. Összesen 23 beilleszkedési, tanulási és
4
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magatartászavarral küzdő gyermek fejlesztő foglalkozásait a Szakszolgálat és intézményünk
3 szakembere biztosította.
Az előző évhez képest az iskolát kezdő gyermekek száma magasabb. Ennek oka jellemzően
az őszi születésű gyermekek magas száma, akik ennél fogva 4 évet jártak óvodába.
A SNI gyermekek ellátásához járó finanszírozás a 2015. okt. 1. statisztikai adatszolgáltatást
megelőző időszakban kiállított szakértői vélemények alapján történt (9 fő). További 1 fő
esetében 2016. 05. 03-tól biztosítottuk az előírt fejlesztő foglalkozásokat.
A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás szabályairól - melyet a házirend is tartalmaz - már a
beiratkozás során tájékoztatjuk a szülőket, ezt követően pedig az év eleji szülői értekezleten
ismertetjük a törvényi szabályozást is. A rendszertelen óvodába járás leginkább az óvodát
kezdő 3 éves korosztályra jellemző az ilyenkor még gyakran előforduló megbetegedések
miatt. Igazolatlan hiányzás nem volt a nevelési év során. A házirend szabályozása alapján a
szülők szóban, illetve írásban rendszeresen igazolják a rövidebb-hosszabb hiányzásokat. 5
napon túli igazolatlan hiányzás miatt egy alkalommal kértük a Családsegítő Szolgálat
munkatársainak közreműködését.
II.

Személyi feltételek
Alkalmazotti létszám intézményi szinten

Munkakör
Óvodapedagógus összesen:
Óvodapedagógus Ped. I.fokozat
Óvodapedagógus Ped. II. fokozat

létszám (fő)
18
13
5

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
összesen:
Dajka
Óvodatitkár
Pedagógiai asszisztens pedagógus
végzettséggel
Pedagógiai asszisztens

14

Karbantartó (nem a finanszírozott
létszámból)

1

megjegyzés
ebből egy fő sikeres min.
eljárása 2016. jan. 1.
fizetési kat szerinti
átsorolása 2017. 01.01.

9
1
1
2

5

ebből egy státusz 2016.
01.01-től jött létre
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Dolgozói létszám adatok az intézmény
egységekben
Százszorszép Óvoda
Csoportok száma
Óvodapedagógus
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
Margaréta Óvoda

4
9
6

Csoportok száma
Óvodapedagógus
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
Csemetekert Óvoda

1
2
3

Csoportok száma
Óvodapedagógus
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
Napraforgó Óvoda

3
6
4

Csoportok száma
Óvodapedagógus
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak
Összesen csoport:
Összesen óvodapedagógus
Összesen nevelőmunkát segítő alk.

1
1
0
9
18
13+1 fő
karbantartó
32 fő

Összes dolgozó

III.

Tárgyi feltételek

A nevelési év során karbantartás és állagmegóvás körébe tartozó munkálatok elvégzésre
került sor, elsősorban a biztonságos intézményi környezet szabályainak figyelembe
vételével. A balesetveszély források elhárítása folyamatos volt az év során az épületekben
és udvarokon egyaránt. Az udvari játszóterek folyamatos karbantartása és szabályoknak
való megfeleltetése komoly anyagi terhet ró az intézményre a játékokhoz kötelezően előírt
ütéscsillapító burkolat (homokágy) elkészítése miatt. Az év során folyamatosan történt ezek
karbantartása. A csárdaszállási intézményben a szociális helyiségek karbantartására, tisztító
festésére került sor.
A nevelőmunkát segítő eszközök beszerzése nagyrészt pályázati forrásból, szülői és egyéb
támogatásból

valósult

meg,

ugyanakkor

a

dologi

kiadások

terhére

pótoltuk

fogyóeszközöket.

Eszköz- és készletbeszerzés
költségvetésből

Eszközbeszerzés egyéb forrásból
(pályázat, szülői támogatás)

gyermekbútorok, árnyékolók (Csárdaszállás)
tálaló kocsik

csoportonként környezeti nevelési fejlesztő
játékcsomag minden egységben
6

a

Éves beszámoló a 2015/16‐os nevelési évről

szelektív hulladékgyűjtő edények
komposztáló ládák
felnőtt egység pólók
mozgásfejlesztő eszközök (ugra‐bugra díj)
csúszda
fejlesztőjáték csomagok (Százszorszép Óvoda
támogató)

terítők
parafatáblák
konyhai eszközök, étkeztetés eszközei
törölközők
szénmonoxid jelzők
faipari munkák (udvari játékok
karbantartása)
porszívó
számítógép és tartozékai
egészségügyi felszerelés

IV.

Szakmai munka-hatékonyság

A nevelési év kiemelt célja volt


A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi
óvodaépületünkben a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása



Feltételrendszer biztosítása a köznevelés új kihívásainak és a jogszabályi
követelményeknek megfelelő eredményes és sikeres működési gyakorlathoz

Eredmények a célkitűzés tekintetében: zökkenőmentesen zajlott az endrődi óvodáink
összevonása. A szükséges felújítást követően a nevelési évben kellemes, családias,
környezetben tudtuk fogadni a családokat. A kollektíva összekovácsolódott, egységes
pedagógiai értékrendszer jellemezte a szakmai munkát.
Mindegyik intézményünkben nagy gondot fordítottunk a biztonságos környezet folyamatos
fenntartására.
A minősítési és tanfelügyeleti rendszer új feladatok elé állította a nevelőtestületet. Az év
során három sikeres minősítő eljárásra került sor. Az ehhez történő felkészülés fokozott
figyelmet és munkabírást kívánt meg a nevelőtestülettől.
Az intézmény megalakulása óta óvodáink népszerűsége, elismertsége folyamatosan
növekszik. Tapasztalataink szerint a szülők egy része tudatosan keres gyermekének óvodát,
ezért több intézménybe is ellátogat a nyílt napok alkalmával. Legnagyobb örömünkre közülük
többen visszajönnek hozzánk, így az új jelentkezők száma évről-évre emelkedést mutat.
Sokat teszünk azért, hogy olyan „otthont” teremtsünk, ahol jó gyereknek lenni, ahol a szülők
gyermekeiket biztos kezekben tudhatják.
Óvodáink szakmai munkáját, sajátos arculatát meghatározza:


a bizalomra épülő, harmonikus, szeretetteljes légkör, mely érzelmi biztonságot nyújt

minden kisgyermek számára.
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a gyermekközpontúság, melynek alapja az óvodapedagógusok és pedagógiai munkát

segítő munkatársak szakmai képzettsége és elhivatottsága


a szabad játék semmi mással nem helyettesíthető szerepe



a környezettudatos, természetbarát pedagógiai környezet, mellyel megalapozzuk a

természet szeretetét, tisztaságának védelmét
Gondot fordítunk arra, hogy a csárdaszállási gyermekek is részesei legyenek minden közös
programnak,

az

ott

dolgozó

óvodapedagógussal

közösen

minden

alaklommal

megteremtettük ennek feltételeit.
Gyermekek megismerésének, fejlődésének nyomon követése, kimenet szabályozás
Nevelőmunkánk alapja a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról, valamint a Pedagógiai Programunk, melyben hangsúlyos szerepet kap a
kompetencia alapú óvodai nevelés is. A 3 éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az
óvodai nevelési folyamat célja, hogy a gyermekek az óvodáskor végére elérjék az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A tanulási tartalmak megtervezésekor építünk a
játék

és

a

mozgás

semmivel

nem

pótolható

személyiségfejlesztő

hatására.

Nevelőmunkákban hangsúlyt fektetünk az iskolai tanulási képességeket meghatározó
funkciók fejlesztésére, a potenciális tanulási zavarok kiszűrésére, megelőzésére. A
gyermekek fejlődésének nyomon követése az óvodakezdéstől az iskola első osztályáig tart.
- Óvodába lépéskor a gyermekekről készített anamnézisek, családlátogatások jegyzőkönyvei
- „Fejlődésem lépései” – a fejlődés nyomon követése testi, érzelmi, értelmi és szociális
területen évente két alaklommal (módszere: folyamatos megfigyelés, mérés)
- Fogadóórák kezdeményezése évente legalább egyszer, de felmerülő problémák esetén
alkalomszerűen
- Pedagógiai Szakszolgálat által végzett szűrővizsgálatok (pedagógiai, logopédiai) alapján
fejlesztő foglalkozások szervezése
- Év eleji DIFER mérés (7 elemi alapkészség mérése)
Az egységes iskolaérettségi mutatókat az alapprogram VI. fejezete tartalmazza, mely
pedagógiai programunkban is szerepel. Ezt az iránymutatást figyelembe véve minden
gyermek fejlődését önmagához képest kell vizsgálnunk, az egyéni és életkori sajátosságok,
valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
A beiskolázást megelőzően fogadóóra keretében tájékoztatást nyújtunk a szülőknek
gyermekük fejlettségi szintjéről, fejlődési üteméről, melynek alapját az óvodapedagógusok
folyamatos megfigyelései, a Difer vizsgálat és az év eleji szűrővizsgálat képezik.
8
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Iskolaérettségi vizsgálatot kérünk, amennyiben a szülő és pedagógus között nincs
egyetértés a gyermek iskolakezdésével kapcsolatban.
Pedagógiai Program
Programunk átdolgozásán, módosításán jelenleg dolgozunk a hatályos jogszabályok és
intézményünk sajátos arculati elemeinek figyelembe vételével. Alapját továbbra is a Komplex
prevenciós óvodai program adaptációja képezi.
A módosítás határideje: 2016. 11.30.
Vízhez szoktatás
A vízhez szoktatás lehetősége minden nagycsoportos korú gyermek számára felajánlásra
került, mellyel a szülők nagy része élni kívánt. Két óvodapedagógusunk vezetésével valósult
meg a foglalkozás, óvodánként 10 alkalommal. A foglalkozások célja a vízben való
biztonságérzet kialakítása, és a tanulási képességek fejlesztését szolgáló játékos
mozgásfejlesztés.

A

gyermekek

körében

népszerűek

voltak

a

foglalkozások.

Az

önkormányzat támogatásával ezen a téren is megvalósult a hátránykompenzálás az eltérő
szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek számára.
V.

Kapcsolatok

Kommunikáció
Intézményünk egységei között folyamatos a kapcsolattartás, amit nehezít a földrajzi
tagoltság. Az informatikai eszközeink felújítása megtörtént, így digitális formában gyors és
pontos információközlésre van lehetőségünk. A szülők felé több csatornán is történik
kommunikáció. A csoportok nagy hatékonysággal működtetik a facebook zárt csoportokat,
ahol a szülők naprakészen jutnak hozzá információkhoz. Az intézmény közösségi oldalán az
aktuális intézményi szintű programjairól adunk hírt, az óvodákban pedig hirdetőfalon
tájékozódhatnak a szülők az aktuális tudnivalókról.
Család-Óvoda kapcsolattartás formái:


Családlátogatás, szülői értekezletek, fogadó órák



Játszóházak, nyílt napok, ovikóstoló



Ünnepségek: Anyák napja, évzáró, karácsony



Szülők bevonása projektekbe, pályázati programokba

A Szülői munkaközösség jogkörnek megfelelően rendszeresen vesz részt az intézményi
programok lebonyolításában, segítésében.
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Iskola-Óvoda
Intézményeink mindhárom iskolával kölcsönös szakmai kapcsolatot ápolnak. Fontosnak
tartjuk, hogy az iskolák által kínált lehetőségek hirdetéseit a szülők számára nyilvánossá
tegyük, segítsük tájékozódásukat a beiskolázási időszakban.
Kapcsolattartási formák az iskolákkal


Nyílt napok kölcsönös látogatása, szakmai tapasztalatcserék



Közös

programokon

való

részvétel

(Szüret,

Fecskeavató,

Évzáró,

sportrendezvények, versenyek, stb.)
Kapcsolat a fenntartóval
Intézményünk fenntartója a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás, mely meghatározza a működés jogi feltételeit, dönt a működéssel kapcsolatos
aktuális kérdésekben.
Kapcsolattartás formái:


szóbeli tájékoztatás nyújtása, írásbeli beszámolók készítése



intézmény képviselete társulási és önkormányzati testületi, valamint bizottsági
üléseken, egyeztető tárgyalásokon, pályázati projekt megbeszéléseken



egyeztetés,

rendszeres

kapcsolattartás

az

önkormányzat

osztályvezetőivel,

munkatársaival


jogi tanácsadás igénybevétele



rendszeres kapcsolattartás polgármesterrel (vezetői megbeszélés havonta 1
alkalommal, illetve aktualitásnak megfelelően) és jegyzővel

A fenntartóval történő kapcsolattartást a bizalomra épülő, kétoldalú együttműködés jellemzi.
Az intézménnyel szembeni elvárásoknak való megfeleléshez biztosított fenntartói támogatás,
segítségnyújtás.
Kapcsolat a város óvodáival
Elkerülhetetlen a versenyhelyzet az önkormányzati és nem önkormányzati óvodák között. Ez
természetesen rányomja a bélyegét a kapcsolat gyakoriságára, minőségére is. Az endrődi
városrészen kiemelten jó szakmai kapcsolatot ápolunk a Selyem úti óvodával. Munkánkat
úgy végezzük, hogy egymás értékeit megbecsülve, tiszteletben tartva saját arculatunk
megtartásával szerezzünk hírnevet óvodáinknak.
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Kapcsolat szakmai szolgáltatókkal
Pedagógiai Szakszolgálattal és Családsegítő Szolgálattal szakmai kapcsolatunk rendszeres,
melyre a kölcsönös együttműködés jellemző. Részt vettünk minden olyan fórumon mely
meghirdetésre került a nevelési év folyamán.
A védőnői szolgálat munkatársaival szintén közös együttműködésben dolgozunk. A
gyermekorvosok óvodákkal történő kapcsolata leegyszerűsödött legnagyobb sajnálatunkra,
mivel

a

státuszvizsgálatok

pótolják

az

óvodákban

történt

rendszeres

méréseket,

vizsgálatokat. Az évi egy alaklommal történő ortopédiai szűrésen kívül nem látogatják az
óvodákat. Gyermekfogászati szűrés nem történt ebben az évben.
Kapcsolat közművelődési intézményekkel
A városi könyvtár, illetve a KFKK által meghirdetett rajzpályázaton és egyéb rendezvényen
az életkori sajátosságok figyelembe vételével vettünk részt.
Szerepvállalás a város közéletében
Intézményünk pedagógusai rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken
szervezőként, segítőként, szereplőként: mobilitás napi városi program, Márton napi vigasság
(programszervezés és biztosítás, ünnepi műsor a gyermekekkel) városi adventi koszorú
elkészítése, Evangélikus egyház karácsonyi ünnepe, városi pedagógusnap, Térségi
Szociális

Gondozási

Központ

részére

ünnepi

műsorok

szervezése.

óvodapedagógusunk zsűrizést vállalt a Határ Győző Városi Könyvtár rendezvényein.
VI.

Rendezvények

Hagyományőrző rendezvényeink


Szüreti mulatság



Márton nap



Mikulás



Karácsonyi ünnepség, adventi kiállítás



Farsang, Maci nap



Húsvétváró témanap



Anyák napja



Évzáró, Ballagás



Gyermeknap, Kirándulások
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Éves beszámoló a 2015/16‐os nevelési évről

Pályázati munka
Intézményünk az elmúlt nevelési évben rendkívül eredményes pályázati munkát végzett.
Intézményi szinten megvalósult projektek
Pályázat
kódszáma
OKTF-KP/28392/2016.
SZ-7/2016

Pályázat címe
„ A hulladék érték –
Szelektáld! – Hasznosítsd!”
Szemléletformáló
rendezvénysorozat
a
hulladékgyűjtés jegyében

Elnyert
támogatás/Önerő
3 612 600 Ft
100%-os támogatás
(előfinanszírozás)

Megvalósítás
dátuma
2016. 02. 032016. 04. 15.

Pályázat tartalma
Elektronikai hulladékgyűjtési verseny - az összegyűjtött hulladékmennyiség ellenében kapható
értékes nyereményekért folyó versenyben a gyermekekkel, szüleikkel és a városlakókkal
megismertettük, népszerűsítettük az elektronikai hulladékok szelektív gyűjtésének módját,
lehetőségét városunkban.
„Szelektív péntek” Interaktív szórakoztató városi rendezvény
„Hulladékból termék” kiállítás (Körös Látogatóközpont)
„Szelektív szombat”- Gryllus Vilmos koncert Interaktív szórakoztató városi rendezvény
Eszközbeszerzés a gyermekek sokoldalú tapasztalatszerzéséhez, a szelektív hulladékgyűjtéshez
és környezetvédelemhez
Pályázat
Pályázat címe
Elnyert
Megvalósítás
kódszáma
támogatás/Önerő
dátuma
EOP-2015/3Erdei Óvoda program
648 000 Ft támogatás 2016. 05.10-12.
0009
72 000 Ft önerő
(utánfinanszírozás)
Pályázat tartalma
A Kistérségi Óvoda valamennyi iskolát kezdő nagycsoportos gyermeke (60 fő) részt vett Erdei Ovi
programunkon, melynek keretében három napig a Templom-zugi holtág természetes
környezetében ismerkedtünk az élővilággal, és a környezetvédelemmel. A gyermekek utaztatása,
a napi háromszori étkezés, valamint az ismeretterjesztő játékos programok és pihenőhely
biztosítása a projekt keretében történt.

Egyéb pályázati lehetőségek
Pályázat kiírója

Pályázat címe

Csabagyöngye
Kulturális Központ

Testvérem az
ajándék
rajzpályázat
Mikulásra várva
rajzpályázat

Körös Látogató
Központ
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Székesfehérvári
Vadmadár Kórház
Melódia Üzletház
Kis Bálint
Általános Iskola

Résztvevők
létszáma
3 fő

Várom a Mikulást
Iciri-piciri
mesemondó

6 fő
3 fő

Országos III. helyezett

5 fő
5 fő
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Megyei II. helyezés
I. helyezett
III. helyezett
I.-II.-III. helyezett
Különdíj

9 fő

Márton nap
alkalmából kiírt
rajzpályázata
Madármentés
lélekmentés
rajzpályázat

Eredmény

I.helyezett
II.helyezett
III.helyezett
I.helyezett
II.helyezett

Éves beszámoló a 2015/16‐os nevelési évről

verseny
Kis Bálint
Általános Iskola
Rendőrség

Alföldvíz

Iciri-piciri
rajzverseny

13 fő

Közlekedés
biztonság
gyermekszemmel
rajzpályázat

14 fő

A vízvezeték
szerelők munkája
rajzpályázat

9 fő
csapatban

Color Shop
Papírbolt

Húsvéti
rajzpályázat

11 fő

Generáli a
Biztonságért
Alapítvány

Játék közben is
biztonságban
rajzpályázat

14 fő

Különdíj
I.helyezett
II.helyezett
Megyei III:helyezett
IV.helyezett
Különdíjasok
Megyei I. helyezett
150 000 Ft értékben
kirándulás
II.helyezett
III.helyezett
Különdíj
Országos II. helyezett

Folyamatban lévő pályázatok
A tavasz folyamán került elkészítésre és benyújtásra a TOP-1.4.1-15 A gyermekellátási
szolgáltatások minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda feladat-ellátási helyein című projekt, mely elbírálása még folyamatban van.
Csemetekert Óvoda – Zöld Óvoda 2016 cím elnyerésére benyújtott pályázat elbírálása
folyamatban van

VII.

Az intézményi munka ellenőrzése

A nevelési év kiemelt feladata volt az intézményvezetés számára a törvényes és szakszerű
működés feltételeinek felülvizsgálata és javítása. Az ellenőrzési terv a munkaterv részét
képezi. A munkáltatói, gazdasági és tanügy-igazgatási területen végzett ellenőrzési
tevékenység a dokumentumok jogszabályoknak történő megfeleltetésével zajlott. Az
intézményegységek látogatása folyamatos volt, elsősorban a munkaszervezés, hatás- és
felelősségi körök kialakítása, valamint a tanügy-igazgatási dokumentumok folyamatos
ellenőrzése volt az év feladata, mivel ebben nem volt egységes az intézményi gyakorlat. Az
ellenőrzések az intézményvezető-helyettes egység-vezető kollégák bevonásával történtek.
Három óvodapedagógus minősítő eljárására került sor, ahol a bizottság tagjaként az
intézményvezető is részt vett.
Az ellenőrzések tapasztalatai a nevelési és munkatársi értekezletek alkalmával kerülnek
ismertetésre.
Külső ellenőrzések:
MÁK 2014. évi állami támogatás ellenőrzése
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Belső ellenőrzés - átfogó pénzügyi gazdasági ellenőrzés
Az éves beszámoló elkészítésének alapja az egységvezető pedagógusok éves beszámolója.

VIII.

Egyéb

Intézményünk működése zavartalan, kiegyensúlyozott volt a nevelési év során. A kollektíva
innovatív, kezdeményező és problémamegoldó tevékenysége mellett fontosnak tartom
kiemelni az önkormányzat részéről nyújtott támogatást, mellyel óvodáink környezetét tudtuk
folyamatosan szépíteni, karbantartani. (egynyári virágok, udvarrendezés)
Munkánkat minden intézmény egységben közmunkaprogram keretében alkalmazott
dolgozók segítik, mely szintén nagymértékben hozzájárul a színvonalas óvodai szolgáltatás
biztosításához.
A 2015-16-os nevelési év kiemelt feladata volt a folyamatos marketing tevékenység, melynek
célja az óvoda népszerűsítése volt a szakmai sajátosságok, erősségek tekintetében.
Rendszeresen adtunk hírt szakmai munkánkról, pályázati eredményeinkről a helyi sajtóban,
a helyi tv-ben és kihasználtuk a közösségi oldalak lehetőségeit is. Bemutatkozó kisfilmet
készítettünk a Csemetekert és Százszorszép Óvodákról, mindkét városrészben gyermeknapi
„motoros felvonuláson” hívtuk fel magunkra a figyelmet. Szórólapokkal tájékoztattuk a leendő
szülőket az óvodaválasztás időszakában.
Munkánk eredményesnek bizonyult, mivel a Csemetekert Óvoda kihasználtsága a
beiratkozást követően 90%-ra emelkedett, ami nagy változás az elmúlt évekhez képest. A
többi gyomaendrődi óvoda tekintetében is elégedettek lehetünk, mivel a csoportlétszámok
megfelelnek a Köznevelési törvényben előírt létszámnak.
Tisztelettel kérem a Társulási Tanácsot beszámolónk elfogadására.

Gyomaendrőd, 2016. 09. 09.

Kovács Péterné sk.
intézményvezető
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
2016. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Térségi
Szociális Gondozási Központ 2016. évi eredeti költségvetésének mérleg fő összege 610224 E Ft. Az
intézmény engedélyezett közalkalmazottainak száma 152 fő.
Az intézményi költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében a fő összeg magában foglal 26306 E
Ft önkormányzati támogatást.
Munkavállalóink a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. mellékletét képező bértábla, a
törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtására kiadott kormányrendelet, illetve a kormány
garantált bérminimumra vonatkozó szabályozása alapján kapják havi illetményüket.
Minden ellátási formában rendelkezünk a szakmai jogszabályokban előírt minimum létszám feltételekkel.
Munkavállalóink közül 2016. évben 3 fő élt a nők 40 éves szolgálati idő alapján történő nyugdíjba
vonulásának lehetőségével.
I. SZOLGÁLTATÁSAINK
Intézményünk elsődlegesen Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya települések közigazgatási területein élők
részére biztosítja a személyes gondoskodás körébe tartozó alap és szakosított szociális szolgáltatásait. Az
idős otthoni ellátásba egész Magyarország területéről tudunk fogadni lakókat.
Alap és szakosított ellátás körébe tartozó szolgáltatásaink integráltan egymásra épülve nyújtanak az igénylők
részére szükségleteiknek megfelelő segítséget. A szervezeti integráció nagy előnye, hogy az ellátási formák
átjárhatók, összekapcsolhatók, így mindenkor az egyén aktuális szükségleteihez igazodó szolgáltatást veheti
igénybe a hozzánk forduló személy. Szükség esetén képesek vagyunk a családnak, mint komplex egységnek
segítséget nyújtani.
1 . ALAP ELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
1.1. Étkeztetés
Intézményünk a szolgáltatás keretében biztosított napi egyszeri meleg ételt - szükség esetén diétás étkezéstsaját főzőkonyháján, illetve Hunya község közétkeztetést végző konyháján
előállított
ételek
kiszolgálásával a 1993. évi III. Szoc. törvény 62.§, valamint a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendeletbe foglaltak
alapján a szociálisan rászorult személyek részére biztosítja önálló elvitellel vagy házhoz szállítással. Az
étkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartás, az ételhordókba szedett ebéd kiszolgálása illetve a helyben történő
elfogyasztás lebonyolítása a nappali klubok feladatkörébe tartozik.

2015. évtől a szociális étkezést igénylők részére az ételhordókba történő ételadagolás az 1.számú Idősek
Klubjában történik. Ezzel az intézkedéssel az étel szállítás közbeni fertőződésének kockázatát szinte teljes
egészében ki tudjuk zárni.
Étkezők által havonta igénybe vett összes adagszám kiszolgáló egységenként
2016.
1.sz.
3.sz.
4.sz.
5.sz.
6.sz. Idősek Esély
Idősek
Idősek
Idősek
Idősek
Klubja
Klub
Klubja
Klubja
Klubja
Klubja
Hunya
Magtá ÖSSZESEN
Mirhóhát Kondoro Mester u. Blaha
Rákóczi u. rlaposi
i u. 1-5.
si u. 1.
19.
Lujza u. 31.
u. 112-6
19.
január
1130
344
172
1265
659
371
3941
február
1095
358
197
1315
774
391
4130
március
1142
353
183
1237
750
370
4035
április
1129
374
191
1143
842
382
4061
május
1242
374
185
1126
869
365
4161
június
1171
404
169
1150
909
373
4176
július
1047
424
133
1067
835
366
3872
augusztus
1129
361
163
1122
726
380
3881
szeptember
1152
450
167
1126
830
405
4130
október
1109
446
170
1118
720
418
3981
november
1151
442
165
1135
810
391
4094
december
1088
463
164
1057
783
358
3913
48375
2016.évben a hét öt napján átlagban 192 fő vette igénybe a szociális étkezést.
A szociális étkeztetésben részesülő ellátottaink 50 %-a házhoz szállítva kéri az ételt, melyet az
intézmény étkeztetés szakfeladatán foglalkoztatott Dacia Duster gépkocsival szállítunk. Ezen túlmenően a
közfoglalkoztatottak és társadalmi gondozók is részt vesznek az ebéd házhozszállításában.
Házigondozóink azokra a helyekre szállítják az ebédet, ahol az idős embernek segítséget kell
nyújtanunk az étel elfogyasztásához.
Az igényekhez igazodó munkaszervezésnek köszönhetően az étkezésben segítségre szoruló idős
embereknél mindenhol jelen vannak a déli órákban a gondozónők. Vasárnap és ünnepnapokon az
ételszállító Toyota gépkocsink viszi házhoz a rászorulóknak az ebédet.
A szolgáltatás minőségét igyekszünk azzal is fejleszteni, hogy a lehető legtöbb ételt gépkocsival visszük
a fogyasztókhoz, biztosítva ezzel a meleg étel időben történő kiszolgálását.
Intézményünkben a városban egyedüli szolgáltatóként biztosítjuk a sokféle diétás ételt, így a különböző
betegségben szenvedők szívesen fordulnak hozzánk, hiszen tudják, hogy a megfelelő diétás ételt mindenkor
biztosítani tudjuk részükre.
Az étkeztetéssel kapcsolatban sokféle véleményt megfogalmaznak szociálisan rászorult fogyasztóink. A
különféle visszajelzéseik megfogalmazzák, hogy kissé idegenkednek – főleg az idősebbek- az egészséges
táplálkozás megvalósulását célzó reform ételektől. Ezzel szemben szívesen fogyasztják a hagyományos
ízvilágú, ismertebb ételeket, illetve a házias kifőtt, vagy sült tésztákat. Összességében azonban elmondható,
hogy a szociális étkeztetésben kiszolgált ételekkel 95%-ban elégedettek a fogyasztóink.
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1.2. Házi segítségnyújtás
Területi vezetőgondozó: Szabóné Hugyák Julianna
2016. január 1-től a házi segítségnyújtás vonatkozásában jogszabályi változás történt. Bevezetésre került a
személyi gondozás és a szociális segítés fogalma. Ennek megfelelően A házi segítségnyújtást igénylő
személy gondozási szükségletét 36/2007. (XII.22.) SZMM rendeletben meghatározottak szerint vizsgáljuk.
A rászorulónak a mérési eredmény függvényében kerül megállapításra a szociális segítésre, vagy személyi
gondozásra való jogosultsága. A házi segítségnyújtásnál a gondozás rendszerességét és napi időtartamát az
ellátást igénybe vevő biológiai – pszichológiai és szociális szükségletei határozzák meg.
Intézményünkben a házi segítségnyújtás működési engedélye 2016. évben módosításra került. 2016. június
1. napjától – a korábbi 90 helyett - 70 fő részére nyújthatunk házi segítségnyújtást.
A működési engedély szerint ellátható létszám módosítását az ellátotti létszám hosszabb távon
megfigyelhető csökkenése tette szükségessé. Indokolta továbbá a módosítást az is, hogy a személyi
feltételeket mindig az ellátható létszámhoz kell biztosítani.
2016. december 31-én összesen 84 ellátottal volt megállapodása az intézménynek, melyből 69 fő személyi
gondozásra, 15 fő pedig szociális segítésre volt jogosult.
A házi segítségnyújtás közvetlen koordinálása a területi vezetőgondozó feladata.
Személyi gondozás körébe tartozó feladataink:
Személyi gondozás
a) Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
b) Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolás
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
– decubitus megelőzés
– felületi sebkezelés
– sztómazsák cseréje
– gyógyszer kiváltása
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
– vérnyomás és vércukor mérése
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való
segítségnyújtás
– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig)”
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A személyi gondozás körébe tartozó feladatokat 10 fő szakképzett szociális gondozó végzi.
A gondozási szükséglet vizsgálat alapján megállapított gondozási időt a jogszabályi elvárásoknak
megfelelően minden esetben biztosítjuk. A gondozási órát azonban a jogszabály napi 4 órában
maximalizálja, tekintettel arra, hogy a 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező személy már idős otthoni
elhelyezésre jogosult. E jogosultságról tájékoztatjuk az érintettet, majd az igénylő eldönti, hogy kíván-e élni
az idős otthoni ellátás lehetőségével, vagy nem.
Az ellátást igénylőnek – írásba foglalt nyilatkozata alapján - a megállapított gondozási szükséglettől eltérően
lehetősége van kevesebb óraszámban is igénybe venni a házi gondozást. Tapasztalataink alapján
elmondható, hogy a kevesebb óraszámú igénybevételt két dolog indukálja, egyik, amikor a családtagok be
tudnak avatkozni az idős szülő ellátásába és ezért a gondozó jelenléte kevesebb időben is elegendő. A másik,
amikor az idős egyedül élő személy azért veszi igénybe kevesebb órában az ellátást, hogy a hónap végén
fizetendő térítési díja kevesebb legyen.
Szociális segítés körébe tartozó feladatok:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai
kompetenciát igényel)
– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítés
A szociális segítés körébe tartozó feladatokat az intézményvezető által tartott 100 órás felkészítő
tanfolyamon részt vett szakképzetlen közalkalmazottak, valamint közfoglalkoztatottak végzik
intézményünkben. A fenntartó önkormányzatoknak köszönhetően 2016. évben a szociális segítés óradíját
kompenzálta a fenntartó, így ezen szolgáltatásunkat térítés nélkül tudtuk biztosítani az igénylőknek.
Lehetőség nyílt továbbá arra is, hogy az idősek nappali ellátását igénybe vevő klubtagjaink részére azokon a
napokon amikor nem veszik igénybe a klub szolgáltatásait szociális segítés keretében segítséget nyújtsunk
szűk környezetük tisztántartásában.
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Házi segítségnyújtást igénylő ellátottaink korösszetétele
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4 3

40-59 éves

3

60-64 éves

11

65-69 éves
70-74 éves
75-79 éves

36

80-89 éves

19

90- x éves

A diagram szemlélteti, hogy a házi segítségnyújtást igénylők körében a korábbi évekhez hasonlóan a 80 év
feletti ellátottak felülreprezentáltak. A nemek szerinti összetételben továbbra is a nők vannak többségben, az
összes ellátott 80%-át teszik ki.
Személyi gondozásra és szociális segítésre fordított gondozási órák
személyi
szociális segítés
hónap
gondozás
január
551
673
február
590
721
március
612
748
április
594
724
május
646
788
június
746
800
július
651
828
augusztus
728
888
szeptember
700
854
október
660
807
november
667
815
december
630
770
összesen
8375
9416
Ellátásra való jogosultság megoszlása 2016. december 31-én

15
33

7
9

sz.gond.1 óra
sz. gond. 2 óra
sz. gond. 3 óra
sz.gond. 4 óra
szoc.segítés

20

5

A gyakorlatban nem jelenik meg minden ellátott mindennap az ellátásban. Ellátottaink egy része él a
lehetőséggel, hogy a szükségletmérés alapján megállapított gondozási óránál kevesebb időtartamú
gondozást vegyen igénybe, illetve a másik lehetőséggel, miszerint a gondozási órákat össze lehet vonni és
ritkábban nagyobb óraszámban kérni a segítséget.
Ezzel szemben azonban vannak nagyon magas gondozási szükséglettel rendelkező időseink, akiknél a
gondozónak naponta több alkalommal kell a segítséget nyújtania. A megnövekedett gondozásin igényt
mindenkor ki tudjuk elégíteni, hiszen az integrációnak ez is egyik előnye, hogy a fokozott munkaerő igényű
területekre időlegesen át tudjuk csoportosítani humán erőforrásainkat.
A feladat finanszírozása nem változott. Változatlanul fennálló probléma, hogy - annak ellenére, hogy az
ellátottak szükségleteinek kielégítése a napi többszöri gondozói jelenlét által valósítható meg - a normatíva
szempontjából minden ellátottat csak egyszer lehet figyelembe venni egy nap, függetlenül attól, hogy
naponta többször is megjelenik az ellátása a gondozási naplón.
Minden gondozási igényt maradéktalanul ki tudunk elégíteni. A feladatot jól képzett, elhivatott munkatársak
végzik. Integrált intézményi szervezetünk minden előnyét kihasználva szükség szerint sikerrel alkalmazzuk
a munkavállalók átirányításának lehetőségét egyik munkaterületről a másikra (idősek nappali ellátásából házi gondozásba). A munkatársak pozitív, rugalmas hozzáállással jól alkalmazkodnak az időleges
feladatváltozásokhoz, ami által az ellátást igénybe vevők kiegyensúlyozott, szükségletekhez igazodó ellátása
valósulhat meg.
1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívót megfelelően használni képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére
nyújt segítséget az önálló életvitel megtartásához illetve a felmerülő krízis helyzetek elhárításához.
A szolgáltatás biztonságot nyújt a rendszerben lévőknek, hiszen a nyakban hordozható csepp és ütésálló kis
nyomógomb segítségével bármikor (nappal – éjjel) segítséget kérhetnek (rosszullét, baleset, stb. esetén).
A feladatellátás Mezőberény és Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között létrejött megállapodás
alapján valósul meg.
Hunyán 2 készülék van felszerelve, Gyomaendrődön 14 készüléket üzemeltetünk. Az év folyamán 31
riasztás történt, melyből 18 téves hívás volt. Krízis helyzet nem volt, vészhelyzet nem állt fenn. Téves
hívások okai: a mobil készülék - amit az ellátott a nyakában hordva visel-, hozzányomódik valamilyen
tárgyhoz. Ha az idős ember nem tartózkodik, abban a helyiségben ahol a fali készülék fel van szerelve nem
veszi észre a jelző hangját. Egyik ellátottunknál sajnos idős kori demencia alakult ki, ezért a készüléket nem
volt már képes a rendeltetésének megfelelően használni. 13 riasztásnál kellett intézkedést alkalmazni.
Ezeknél a kivonulásoknál legtöbbször az ellátott elesett otthonában és az elesés után kellett segítséget
nyújtanunk.

1.4. Nappali ellátás idősek részére
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A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra. Lehetőségük
van az ellátottaknak társas kapcsolatokat kiépíteni, ami nagy szerepet játszik a magány, az elszigetelődés és
az időskori elbutulás kialakulásának megelőzésében.
Intézményhálózatunkban öt telephelyen biztosítjuk az idősek nappali ellátását.
4 egységet Gyomaendrődön, 1 egységet Hunyán működtetünk.
2016. évben a fenntartó engedélyével az 5.számú és a 4-es számú Idősek Klubja működési engedélyében az
ellátható személyek száma módosításra került. Az 5-ös számú klub vonatkozásában 50 főről 44 főre, a 4-es
számú klub vonatkozásában 30 főről 15 főre. A módosítást indokolta, hogy az ellátotti létszám a korábban
engedélyezett férőhelyszámhoz képest tartósan alacsonyabb létszámon realizálódott.

Egység

1.sz IK
Gye. Mirhóháti u.
1-5
3.sz IK
Gye. Kondorosi u.
1
4.sz IK
Gye. Mester u.19.
5.sz IK
Gye. Blaha L.
u.2-6.
6.sz IK
Hunya Rákóczi u.
32.

Idősek nappali ellátását igénylők átlaglétszáma 2016. évben
átlagos
nemek szerint
2016.12.31-én
Eng. fh.
igénybevétel
kihasználtság
vezetőgondozó
fő/gondozási
%
nap
nő
férfi
30

30

14

16

100

25

25

17

8

100

15

12

9

3

80

44

42

39

3

95

30

30

26

4

100

Erdélyiné Séllei Annamária

Papp Rávai Lívia

Giriczné Pintér Erzsébet

Klubtagjainkat segítjük a hivatalos ügyek intézésében, illetve minden olyan támogatás elérésében, amelyek
bizonyos esetekben enyhítik szociális hátrányaikat. Pl.: részletfizetési kedvezmény, áram visszakapcsolás,
rehabilitációs felülvizsgálat intézése, települési segély intézése, közgyógy igazolvány megújítása stb. A
Klubtagok szívesen veszik igénybe a mosást, gyógyszeríratást és kiváltást, hivatalos ügyek intézését. Több
klubtag a napi tisztálkodását rendszeresen a klubban végzi, mivel a lakása komfort nélküli. Amennyiben a
klubtag nem képes önállóan gyógyszereit adagolni, úgy napi, vagy hetes gyógyszeradagolóba rakjuk
gyógyszerét, segítve ezzel, hogy a megfelelő időben a megfelelő gyógyszere kerüljön bevételre.
Rendszeresen mérjük, ellenőrizzük ellátottaink vérnyomását, vércukor szintjét, testsúlyát, melyről a házi
orvost is tájékoztatjuk adott esetben. A háziorvosokkal és a szakrendelésen rendelő orvosokkal is jó a
kapcsolatunk. Klubtagjaink között vannak gondnokság alatt állók is, így folyamatosan tartja az egység
vezetője a kapcsolatot a törvényes képviselőkkel. A klubokba bejáró férfiak körében előfordul, hogy az
alkoholfüggőség miatt konfliktus helyzetek alakulnak ki és deviáns magatartást tanúsítanak. Az ellátottak
egy részénél problémát jelent a testi higiénia megtartása, azonban a gondozók e tekintetben is eredményesen
motiválják az érintetteket. A napi foglalkozásokon, a rendezvényekre és ünnepekre való készülődésben nagy
örömmel vesznek részt időseink. Mindenkor nagyon nagy hangsúlyt kap a mentálhigiénés gondozás. A
többnyire egyedül élő ellátottaink lelki egyensúlyának megőrzése által megelőzhető az elmagányosodás, a
befelé fordulás illetve az elszigetelődés kialakulása.
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Mindennapi feladatainkhoz tartozik a különböző ünnepségek, emléknapok, aktuális évszakoknak megfelelő
ünnepségek, közösségformáló programok szervezése, bonyolítása. Nagy sikerrel és jelentős számú
részvétellel rendszeresen lehetővé tesszük, hogy a klubok közösségei egymással közvetlenül is
találkozzanak.
A hunyai telephelyen működő 6. sz. Idősek Klubja ellátottai közül néhányan rendszeresen részt vesznek, az
évente meghirdetett országos kiterjesztésű nyugdíjas „Ki mit tud” -on. A 2015-ben megszerzett
legmagasabb kitüntetésüket – a kiemelt arany minősítést – a csoport 2016. évben megvédte az országos
versenyen. Klubtagjainkat gyakran felkérik különböző városi rendezvényeken humoros produkcióik
előadására , emelve ezzel egy- egy rendezvény hangulatát. Részt vett a csoport a Játék-Szín-Dél-Alföldi
Regionális Amatőr Színjátszó Találkozón is.
Ellátottaink nagyon nagy lelkesedéssel - pénzt, időt, fáradtságot nem kímélve - egymást segítve készülnek az
újabbnál újabb megmérettetésekre. A hunyai önkormányzat anyagi támogatással segíti időseink ezirányú
törekvéseit. Az intézmény a lehetőségekhez mérten többnyire az utazási költségeket finanszírozza, vagy
kisbuszainkkal segítjük a helyszínre való eljutást.
Minden egységben rendszeresen ünnepeljük ellátottaink névnapját, egyházi és nemzeti ünnepeinket. A házi
ünnepségekre időseink nagy szeretettel készülnek. Az egységekben nagy hangsúlyt fektetünk a régi
szokások felelevenítésére, kapcsolataink ápolására. A klubok között rendszeres, jó kapcsolatok alakultak ki,
gyakoriak az egymás közötti csoportos látogatások. Ezeket nagyon kedvelik időseink, hiszen régi
ismerőseikkel, volt munkatársaikkal találkozhatnak. A nappali klubokban nagy figyelmet fordítunk
ellátottaink mindennapjainak színesebbé, kellemesebbé tételére. Programjainkban mindenkor
alkalmazkodunk az igényekhez.
Idősek klubjától, tömegközlekedési eszközök megállóitól távol lakó, vagy mozgásszervi problémákkal
küszködő, egyedül bejárni nem képes klubtagjainkat intézményünk gépkocsijával szállítjuk be a klubokba.
ÉLETKÉPEINK
4.sz. Idősek Klubja névnap

5.sz Idősek Klubja teázás
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Kállai Ferenc emlék kiállításon

Búbos kemence körül

5. Fogyatékosok nappali ellátása / Rózsakert Esély Klub /Gye. Magtárlaposi u. 11-17./
Klubvezető: Fekécs Gabriella
Fogyatékosok nappali ellátását 30 fő részére 2002. október 21. napjától biztosít intézményünk.
A klub ellátási területe a társult települések területe, azonban 2016-ban egyik településről sem jelentkezett
igény a fogyatékos nappali ellátásra. Ellátottaink átlagos létszáma 2016. évben 24 fő. Az évet 30
megállapodással rendelkező klubtaggal zártuk.
A klubtagok életkora 18 évtől – 69 évesig terjed, többségük 50 év feletti idős szülőkkel.(akik közül többen
szintén gondozásra szorulnak)
Legfiatalabb klubtagunk 18 éves, legidősebb 69 éves. Nemek szerinti megoszlásban december 31-én 17 fő
nő és 13 fő férfi vette igénybe a szolgáltatást.

Ellátottak kor szerinti megoszlása2016. december31-én
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Ellátottak fogyatékossági típus szerinti tagozódása
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Intézményünkben nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítjuk. Azonban a törvényi
szabályozásnak megfelelően igény esetén kiskorú fogyatékos személyeket is gondozunk, amennyiben
harmadik életévüket betöltötték, önkiszolgálásra részben képesek és állandó felügyeletre szorulnak. Kiskorú
fogyatékos ellátottaink tankötelesek, így a szorgalmi időszakban valamelyik oktatási intézményben
tanulnak. A nyári szünetben azonban néhányan szívesen veszik igénybe a nappali ellátást. A közösséghez
szokott iskolába járó gyerekek szünidei napközbeni felügyelete, a speciális igényeik intézményes kielégítése
nagy segítséget jelent a családoknak. 2016. évben egy 10 éves fiú és egy 14 éves lány vette igénybe a
szünidei nappali ellátást.
Az idősek nappali ellátásához hasonlóan komplex ellátásban részesítjük ellátottainkat ebben az
egységünkben is a hét hat napján.
Ellátottaink többsége halmozott fogyatékkal él. Az értelmi működés zavara mellet többnyire a
mozgásfunkciók zavara is jelen van. Ellátottaink közül csak kevesen lennének képesek tömegközlekedési
eszközt igénybe venni, ezért a klubba való be és hazajutásukat a támogató szolgálati gépkocsival segítjük.
A foglalkoztatás kiemelt fontosságú ebben az ellátási formában, hiszen ezáltal valósul meg az egyén
meglévő önállóságának fenntartása, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztése, az esetleges rehabilitáció.
A szakszerű ellátás érdekében - a jogszabályi követelményeknek megfelelve - terápiás munkatársat
alkalmazunk, aki egyéni és csoportos foglalkozások bonyolításával törekszik a fejlődést elősegíteni.
A napi foglalkozásoknak része az életre nevelés, a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek önálló
elvégzésének elsajátítása. A klub mindennapi életében aktívan részt vállalnak ellátottaink, segítenek az
étkezések előkészítésében, a külső és belső környezet rendben tartásában.
Gondozási tevékenységünk során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolati háló bővüljön. Ezért
elősegítjük, hogy klubtagjainak akár a térségben, akár az ország más településein működő fogyatékos
klubok ellátottaival közvetlen kapcsolatba kerülhessenek.
A klub a helyi és a vidéki rendezvényeken egyaránt képviselteti magát. Klubtagjaink részt vesznek a városi
illetve a megyei rendezvényeken is.
Kihívás napi sorverseny

Hallowen tök faragás
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Alábbi táblázat a klub fontosabb eseményeit mutatja be havi bontásban:
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Újév köszöntése
Vízkereszt- fenyőfa
lebontása, farsangi
előkészületek

Valentin nap-muffin
sütés
- Játékos feladatok,
ügyességi játékok
Farsang-csöröge fánk
sütés- álarc készítése,
táncos mulatság

Nőnap- vanília
pudingos palacsinta
labdás,lufis játékok
Pikó Béla fotókiállítás
Szent Antal Népház
Kenyérsütő házkenyérsütés
Tél temetés-kisze báb
égetése
Húsvét-filcnyuszi
készítés
Kemencézés-Fáy utca

Rendőrség előadása a
közlekedésről,
személy-és
vagyonvédelemről
Gyula- Sérült Fiatalok
Megyei Találkozójavárosnézés
Föld NapjaTe szedd!- országos
szemétgyűjtési
akcióban való részvétel

Anyák napja-csokis –
meggyes muffin sütése
Idősek Alapítványa
által szervezett
pünkösdi mulatságon
való részvétel
Országos Kihívás Napi
program-torna, séta
Családi nap- műsor,
csirkepörkölt, zserbó

Bogrács napjaöregszőlő
Látogatás a
mentőállomásra
Könyvhét- Határ
Győző Városi
Könyvtár

Július
Madarász TanyakirándulásMezőberény Földi
Harmónia Ház
meghívására
Körös
LátogatóközpontBabamúzeum és
az„Esőcsepptől a
Körösig” c. interaktív
kiállítás megtekintése
Helyi piac sárgabarack
vásárlás-dzsem
készítés

Augusztus
Seregszemle-fellépés
Budapest-kirándulás:
Parlament, Dunai
sétahajózás, Mc
Donalds
Kállai Ferenc
szobrának
megtekintése, Erzsébet
liget séta
Dinnye vásárlása a
gondozottakkal együtt
a piacon

Szeptember
Lángos sütés-közösen
Jézus Szíve Templom,
Don Bosco Közösségi
Házban Szt. Márton
emlékév alkalmából
képeslap kiállítás
megtekintése
Kertbarátok Köretermés kiállítás a Műv.
házban
Népmese napjadiavetítés a klubban

Október
Könyvtár Heteprogramsorozattermészetfotó, helyi
alkotók termékeikiállítás
Szt. Antal Népház
:Hajó modell Kiállítás
Tojás-és kenyérnaptojáskrémes bagett
készítés közösen

November
Halloween- tökdísz
készítés.
Zene napja- OMART
Kulturális Műhely –
élőzenés műsor a
klubban
Márton nap-libamájas
kenyér készítése,
fogyasztás
Idősek AlapítványaMárton napi
vigasságon való
részvétel.

December
Mikulás –ajándékozás
Örömsüti,
Klub díszítése- Advent,
Karácsony.
Idősek Városi
Karácsonya
Klubkarácsony-műsor

A klubtagok szüleivel és hozzátartozóival az évek során sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk, megbíznak
bennünk és bizalommal fordulnak hozzánk. A gondozónők magas szintű szakmai munkájának köszönhetően
az ellátottak önmagukkal és másokkal szemben is elfogadóak és befogadóak.
A klub működésének elengedhetetlen feltétele a családias és otthonos légkör. Az egységben előforduló
konfliktusokat, problémákat hatékonyan kezelik a gondozók. Amennyiben a helyzet megkívánja úgy
hozzátartozóval együtt, más szakterületről is bevonunk szakembereket a probléma megoldásába. Két klubtag
esetében a támogató szolgálat személyi segítője is segíti az önálló életvitelt.
A klubtagok napi rendszerességgel veszik igénybe a klub szolgáltatásai, nagy számban étkeznek, többen
igénylik a mosást, fürdetést, gyógyszeríratást és kiváltást, hivatalos ügyek intézését.
Az ellátottaink többsége gondnokság alatt áll. 10 fő esetében a hozzátartozó (apa, anya, testvér stb.) látja el
a gondnoki feladatokat, egy ellátottunknak hivatásos gondnoka van.
A gondozottak életkorának előre haladtával megfigyelhető a fogyatékosságból eredő állapotbeli hanyatlás,
ami fokozódó gondoskodási igénnyel párosul. A szülők elöregedése, pszichés, fizikai, szellemi kifáradása
miatt a családon belüli problémák is fokozódnak. Ellátottaink többségénél - eltérő mértékben ugyan - jelen
van a szorongás, eltérő mértékű frusztráltság, és az alkalmazkodási képesség elégtelensége, ezért
mindennapi szükségletként jelentkezik az esetek megbeszélése, a problémák feltárása és azok megoldására a
lehetőségek kidolgozása. Hisszük és tapasztaljuk, hogy toleranciával, nyitottsággal, a másság elfogadásával,
következetességgel, összehangolt szakmai munkával mindenkor képesek vagyunk az óhajtott eredményt
elérni. A klubban minden nap azzal kezdődik, hogy a gondozók felmérik az aktuális mentális állapotát az
ellátottnak és ahhoz igazítják a vele való napi foglalkozást.
Igyekszünk minden lehetőséget megragadni arra, hogy klubtagjaink olyan helyekre jussanak el, ahová
egyébként a család anyagi korlátai miatt önállóan nem tudnának.
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2016-ban klubtagjaink Budapesten az Országházban jártak. Felejthetetlen élménnyel gazdagodva tértek haza
a kirándulásról.

Pihenő az Országház előtt

Hősök terén

Az idős szülők halála és a további gondoskodást vállaló hozzátartozó hiánya miatt, klubtagjain közül sajnos
többen tartós elhelyezést biztosító intézménybe kényszerültek idén is. Ezáltal év közben időlegesen csökkent
a klubtagok létszáma.
Nehézséget jelent a távozó klubtagok pótlása, mivel a fogyatékkal élőket gondozó családok nem, vagy
nagyon nehezen engedik el családtagjaikat a klubba, de igyekszünk minden eszközzel népszerűsíteni ezt az
ellátási formát, így az intézményben dolgozók folyamatosan aktív szervező munkát végeznek a minél jobb
kihasználtság érdekében. Folyamatosan figyelemmel kísérjük azon fogyatékkal élők élethelyzetét, akik nem
klubtagjaink, és igyekszünk mindenkinek bemutatni a klub igénybevételével járó előnyöket.
A klub családias, barátságos, meleg környezete és az ott dolgozó munkatársak empatikus hozzáállása
pozitívan befolyásolta a gondozottak létszámát 2016-ban is. Az ellátás igénylőket minden esetben segítjük a
szükséges iratok beszerzésében, kitöltésében.

1.6. Támogató szolgálat
Szolgálatvezető: Tímárné Hanyecz Klára
A szolgáltatás 2003. december 15. napjától határozatlan idejű működési engedéllyel működik.
Ellátási területe Gyomaendrőd és Hunya településekre terjed ki.
A szolgáltatás fogyatékos személyek közvetlen lakókörnyezetében nyújt segítséget az igénylők életviteléhez
önállóságuk megőrzéséhez. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások, közoktatási nevelési
intézmények elérését, a személyi segítés pedig a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését, hivatalos
ügyekben való segítségnyújtást, kulturális programokon való részvételhez nyújt segítséget.
A szolgáltatásra való jogosultságot a szociális rászorultság alapozza meg. A szociális rászorultság
vizsgálatakor a fogyatékosság tényét, a szociális helyzetet és az egészségügyi állapotot együtt vizsgáljuk.
Intézményünkben 2016. évben csak szociálisan rászorult személyek részére nyújtottuk a szolgáltatást.
2016.december 31. napján 28 fő vette igénybe az ellátást, melyből 12 fő vesz igénybe személyi segítést, 24
fő pedig szállítást. Mind két ellátási formát 9 fő veszi igénybe.
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Ellátást igénybe vevők száma/ fogyatékosság típusa:

értelmi sérült
9

10

mozgás sérült
látás sérült

2

halmozottan
sérült/autista

7

Igénylők kor/nemek szerinti megoszlása
7
6
5
4

Nő

3

Férfi

2
1
0
0-17 év

18-59 év

60-79 év

80- év

Az ellátottak közül 13 fő esélyklubtag. 9 főt szállítunk oktatási intézménybe. 2 főt Békésre, 4 főt Gyulára, 3
főt pedig Békéscsabára. Az oktatási intézményekkel jó a kapcsolatot ápolunk.
A gyermekek szállításáért a szülőnek térítési díjat kell fizetnie, melyet a számla és az iskola által kiállított
igazolás alapján az O.E.P. 100 %-ban megtérít a szülőnek. Ennek ellenére folyamatosan fennálló probléma,
hogy fizetési nehézséggel küzdenek a szülők és így térítési díj hátralékokat halmoznak fel. Sajnos sok
esetben előfordul, hogy nem jelzik a problémát mivel szégyellik helyzetüket, azonban vannak olyanok is,
akiknél a felelőtlen szülői magatartás következménye a számla befizetés elmaradása. Gyakorlat az
intézménynél, hogy amennyiben a térítési díj fizetése átmenetileg nehézségbe ütközik, úgy
intézményvezetői engedéllyel lehetséges annak részletekben történő kiegyenlítése. Amennyiben a szülő
többszöri felszólításra sem egyenlíti ki tartozását, a szolgáltatást a hátralék rendezéséig szüneteltetjük.
A támogatószolgálat gépkocsija a 2/2009.(I.30.) Gye. Kt rendeletben szabályozottaknak megfelelően
térítésmentesen naponta be és haza szállítja a fogyatékosok nappali klubjába bejáró ellátottakat. A
klubtagoknak nagyon nagy segítség a szállítás, hiszen egyedül nem tudnának a klubba bejárni.
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2016. évtől a támogató szolgálati feladatellátás állami finanszírozása visszatért a korábbihoz hasonló
finanszírozáshoz. Már nem kellett pályázatot benyújtani a működtetésre mint a korábbi években, hanem a
2015. évre megállapított feladatmutató alapján került befogadásra az engedélyező nyilvántartásba (
működési engedélybe) a szolgáltatás. Intézményünk 3449 feladatmutatóval került befogadásra a
finanszírozási rendszerbe.
2016. évi feladategység teljesítés havonta

hónap
január
február

személyi segítés
személyi segítés
szállításnál
szállítás
összesen
169,5
114,5
724,52
1008,5
161

126,75

789,26

1077

176,6667

101,75

559,8

838,22

április

166,166

120,5

760,1

1046,8

május

162,5833

126,75

790,4

1079,7

június

178,75

67

456,8

702,55

július

141,33

0

108,8

250,13

122,833

0

93,2

216,03

142,5

122,25

749,8

1014,6

161,167

121,25

733,6

1016

november

162,5

103,5

643

909

december

143,5

91,25

537,2

771,95

1888,496

1095,5

6946,5

9930,5

március

augusztus
szeptember
október

2016. évben - az előző évekhez hasonlóan- a finanszírozási endszerbe befogadott 3449 feladategységet
288%-on teljesítettük. Év közben a finanszírozásra pótigény beadására nem volt lehetőség.
A szolgáltatás jelentős szerepet tölt be a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javításában, a tanköteles
korú gyermekek speciális intézményekben történő fejlesztéshez történő hozzáférésben.
Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás a személyi segítés keretén belül történik. Személyi segítést igénylő
ellátottak közül 10-12 fő az, aki rendszeresen igényli az ilyen jellegű ellátást.
Egészségügyi ellátással összefüggő feladatok: vérnyomásmérés, cukorszint mérés, kisebb sebek kötözés,
gyógyszeradagolás, állapot megőrzés, mobilizálás, szövődmények kialakulásának megakadályozása,
háziorvossal illetve körzeti nővérrel konzultáció stb.
Mentálhigiénés feladatok: kapcsolatok leépülésének megakadályozása, izoláció megszüntetése, lakó
közösség, ismerősök elérésének biztosítása, kiegyensúlyozott lelki állapot fenntartása, pszichés állapot
állandó megfigyelése stb.
A támogató szolgálat gyermekeket iskolába szállító szolgáltatását többen is szeretnék igénybe venni,
azonban kapacitás hiányában az igénylők várólistára kerülnek.
Fenntartói megállapodás nyomán a támogató szolgálat gépkocsija kedden és csütörtökön segíti a hunyai
lakosokat bejutni a gyomaendrődi szakrendelő különböző rendeléseire.
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1.7 Tanyagondnoki szolgáltatás
Tanyagondnokok:

001-es körzet : Tímár Károly
002-es körzet: Maródi Mihály április 30-ig , azt követően Kucsmik István

001 Tanyagondnoki körzet
Közterület neve

Lakos szám

Álmosdomb utca

26 fő

Bacsalaposi út

18 fő

Diófa utca

45 fő

Határ út

1 fő

Szőlőskert utca járdás oldal

39 fő

Ugari út járdás oldal

26 fő

Polyákhalmi utca

35 fő

Kiss utca

15 fő

Kör utca

69 fő

Összes lakos szám

275 fő

A körzet lakosainak száma 2016. évben 35 fővel nőtt. A körzetben évről évre csökken az idősek száma.
Jellemző a lakosság összetételére, hogy nagy számban települnek ide sokgyermekes, halmozott szociális
hátránnyal küzdő családok, az általuk elérhetőbb olcsó ingatlanárak miatt. A lakosság száma folyamatosan
változik. A körzetben kb. 129 főnek van rendszeres munkajövedelme, mely nagy százalékban
közfoglalkoztatott jogviszonyból ered. Kisebb hányada a lakosságnak pedig alkalmi munkákból szerzi
jövedelmét.
001 tanyagondnoki körzetben élők korösszetétele

2 12

80<

31

61-80 év

46
Férfi
59

19-60 év

23

0-18 év
0

Nő

82

33

50

100

150
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002 Tanyagondnoki körzet
Közterület neve
Páskumi utca
Szarvai út
Kondorosi út
Iskola út
Tanya II. ker (Gyomaendrőd-Endrőd

Lakos szám
25 fő
34 fő
39 fő
81 fő
84 fő

táblától)

Tanya III. ker. (Öregszőlő, Ugari úttól 25 fő
kifelé a Kondorosi u. jobb és bal oldala)

Összes lakos szám

288 fő

002 tanyagondnoki körzetben élők korösszetétele

80<

2 12

31

61-80 év

46
Férfi
59

19-60 év
23

0-18 év
0

Nő

82

33
50

100

150

Ebben a körzetben a lakosok száma 2 fővel csökkent az idei évben. Itt is megfigyelhető az idősek számának
évről-évre történő csökkenése.
Az itt élők többsége aktív korú. Szerény körülmények között élnek, gyakran megélhetési gondokkal
küzdenek és segítségre szorulnak. A gyermekeik nevelésében szoros kontrollt gyakorol a gyermekjóléti
szolgálat, illetve a gyámhivatal.
A tanyagondnoki szolgálat a külterületen, a tanyákon
élő személyek alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében működik közre. A tanyagondnok segítséget nyújt a közszolgáltatások,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatások, az életvitelhez kapcsolódó hivatalos szervek, juttatások
elérésében.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, melyért az igénybe vevőnek térítést nem kell fizetnie. A
szolgáltatás iránti igényt közvetlenül a tanyagondnoknak, a körzetben működő szociális intézmény
vezetőjének is be lehet jelenteni telefonon, vagy akár személyesen.
A szolgáltatásunk elsődleges célja az életfeltételek javítása, a területen élők esélyegyenlőségének növelése.
 Közreműködik a tanyagondnok a körzetében élő házi gondozottak szükségleteinek
kielégítésében, szükség esetén segíti a házigondozó munkáját.
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Szállítja a házi gondozót, végzi és bevásárló járatokkal segíti a bevásárlásokat, egyéb
beszerzéseket,
Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a területén élők egészére kiterjedően mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó
eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban
előforduló szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák, ügyintézés.
Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd házhozszállításában
Segíti a lakókat az alap és szakorvosi rendelésekre való eljutásban
Tanyagondnok feladata a közérdekű információk terjesztése, hivatalos ügyek intézésének
segítése, közösségi rendezvényekre történő szállítás
Mindkét tanyagondnok szállít gyermekeket oktatási nevelési intézményekbe, csökkentve ezzel is
a külterületi távolságból eredő hátrányokat.
Nyári időszakban fűnyírásban, lakókörnyezet akadálymentesítésében, téli időszakban tűzifa
beszerzésében, hasogatásban, és a lakókörnyezet csúszásmentessé tételében segédkeznek
Rendszeres kérés továbbá a táp beszerzése a kis állatoknak, vagy éppen maga a kisállat
beszerzése mint pl naposcsibe, valamint a villanyórák töltése is.
Szent Imre Idősek Otthona udvarának, közvetlen utcafrontjának rendben tartása is a
tanyagondnokok feladata, továbbá
Havonta a helyi újság széthordása a külterületen élők részére

Időseknél jellemzőbben jelenik meg a szociális segítségnyújtás iránti igény, mint pl a szabad kijárását
akadályozó gallyak levágása, télen a csúszós járda letakarítása, míg fiatalabbak inkább ügyeik intézésében
és gyermekeik orvoshoz szállításában kérik a segítséget.
Tanyagondnokaink tagjai a család és gyermekvédelmi jelzőrendszernek, tehát jelentős szerepük és
felelősségük van a kialakult veszélyeztetettség észlelésében, a krízis helyzetek megoldásában, illetve ezek
megelőzésében. Ennek különösen nagy a jelentősége a téli időszakban, főleg amikor a szélsőséges időjárás
miatt fokozott segítségre szorulnak a területen élők.

A településrészen az igénybe vehető tömegközlekedési eszköz az autóbusz. Mind az idősek, mind az
aktívkorú, gyermekeket nevelő családoknak nehézséget jelent a városba való bejutás. Van ugyan kerékpárút
azonban az idősek többsége már nem használ kerékpárt közlekedési eszközként. Az autóbuszok
menetrendjéhez való alkalmazkodás pedig korlátok közészorítja akár az ügyintézést, akár a szolgáltatások
igénybevételét.
Az orvosi rendelésre az egészségügyi alap és járó beteg szakellátásért a városba kell utaznia az itt élőknek,
mely szintén akadályokba ütközik a tömegközlekedési eszközök járatainak gyérsége miatt.
A körzetben van egy óvoda. A településrészen lakók esélyegyenlőségének növelése, valamint a külterületi
hátrányok a tanyagondnoki szolgáltatás keretében végzett tevékenységekkel korrigálhatók.
2016. évben megkezdődött a külterületi utak szilárd úttá alakítása, mely jelentősen javítja a területen élők
életfeltételeit, illetve a házak gépkocsival történő megközelíthetőségét. A szilárd, esős időben is
biztonsággal járható utak révén az idős vagy mozgásában korlátozott lakosok lakásról történő szállítása
sokkal könnyebbé vált.
A tanyagondnokok idén is arról számoltak be, hogy a külterületi lakások komfort fokozata nem javult, sőt
romlott, mert több helyen kikapcsolták a közműszolgáltatást, számla kifizetési hátralékok miatt. A
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tanyagondnoki körzetekben egyre több az elhanyagolt, lakatlan ingatlan, amit folyamatosan szétlopnak. Ha
megürül, egy ingatlan azt általában feltörik.
Tanyagondnokainkat jól ismerik a körzetekben élők. Jó kapcsolatot ápolnak fiatallal időssel egyaránt.
Előfordul az is, hogy nagy jelentőségű családi ünnepségekre vendégül hívják a tanyagondnokot.

II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
1. Idősek átmeneti elhelyezése /gondozóház/
Vezetőgondozó: Csaba Jánosné
Idősek átmeneti elhelyezését a Blaha Lujza u. 2-6.szám alatti Rózsakert Idősek Otthonán belül önálló
működési engedéllyel rendelkező részlegen, 10 férőhelyen biztosítunk. A szolgáltatást az intézményt
fenntartó önkormányzatok közigazgatási területén élők igényelhetik.
Az idősek gondozóházában azon igénylők ellátását végezzük, akiknek betegségük, vagy más okból
otthonukban az alapellátás keretében időlegesen nem megoldható az ellátásuk, ugyanakkor fekvőbeteg
egészségügyi intézeti kezelést nem igényelnek.
Az átmeneti elhelyezés időtartama maximum egy év, mely indokolt esetben további egy évvel
meghosszabbítható.
Elsődleges feladatunk, hogy a komplex ellátást nyújtva az igénylőnek, a rehabilitáció által képessé váljon
arra, hogy otthonába visszatérjen és az alapellátásban nyújtható szolgáltatásokkal - vagy anélkül folytathassa önálló életvitelét.
Az átmeneti elhelyezést többnyire, egyedül élő krónikus betegségben szenvedő, gyakran a kórházak ápolási,
rehabilitációs osztályairól kikerülő idős személyek kérik, de előfordul az is, hogy az időseket gondozó
hozzátartozók egészségügyi problémája, vagy akadályoztatása miatt igénylik az időleges segítséget. Az
esetek 95 %-ában, az idős beteg emberek az egy év letelte után tartós elhelyezést igényelnek, mivel sem
fizikailag, sem értelmileg nem következik be oly mértékű javulás, hogy visszatérhessenek otthonaikba.
Beköltözéskor minden igénylő részére gondozási tervet készítünk, melynek megvalósulását folyamatosan
figyelemmel kísérjük és az elért eredmény függvényében felkészítjük az ellátottat a hazatérésre, vagy a
tartós elhelyezés igénybe vételére.
Az átmeneti elhelyezés ágyai egész évben 100 %-osan kihasználtak voltak.
2. Tartós elhelyezés (Idősek otthona)
Tartós elhelyezést négy telephelyen, 168 férőhelyen vehetnek igénybe az ellátottak. Minden ellátó
egységünkben átlagos szintű tartós elhelyezést biztosítunk az idősotthonokban.
Egység
Őszi Napsugár Id.O.
Gye. Mirhóháti u. 8.
Őszikék Id. O.
Gye. Mirhóháti u.1-5.
Rózsakert Id. O.
Gye. Blaha u. 2-6.
Szent Imre Id. O.
Gye. Kondorosi u. 1.

férőhely
42

Vezetőgondozó
Dávid Ágnes

56

Gondáné Cserenyecz Andrea

50

Csaba Jánosné

20

Seprenyi Mária
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Az idős otthoni elhelyezésre való jogosultságot az igénylő gondozási szükséglete, illetve jogszabályban
meghatározott esetekben egyéb körülmény alapozza meg.
Azok a kérelmezők jogosultak a tartós elhelyezésre, akiknek a gondozási szükséglete meghaladja a napi 4
órát, vagy 80. életévüket betöltötték és egyedül élnek. Az elhelyezésre való jogosultságot minden esetben az
intézményvezető vizsgálja, melyről igazolást állít ki.
Idős otthonok és átmeneti elhelyezés kihasználtsága, ellátotti összetétele 2016. évben
Ellátottak száma
Őszikék
Őszi
Szent Imre
Rózsakert Átmeneti
I.O.
napsugár
I.O.
I.O.
elhelyezés
I.O.

Engedélyezett
Éves átlag
demens ellátottak átlagos
száma/év

56 fő
56 fő
22 fő
39 %

42 fő
42 fő
18 fő
43%

20 fő
20 fő
9 fő
45%

50 fő
50 fő
27 fő
54%

fekvőbeteg teljes
kiszolgálásra szoruló ellátott

14 fő
25%
35 fő
62%

12 fő
28%
27 fő
64%

6 fő
30%
8 fő
40%

10 fő
20%
30 fő
60%

inkontinens beteg

10 fő
10 fő
0 fő
nem volt
vizsgálat

6 fő
60%
6 fő
60%

Jellemző az idős otthoni ellátást igénylők körében, hogy rossz egészségi állapotban, többnyire
fekvőbetegként kerülnek az intézménybe. Azonban az ellátottaink többségének fizikai és mentális egészségi
állapota – a gondos ápolásnak köszönhetően - javul a beköltözést követően. Az idős otthonokban biztosított
rendszeres napi életritmus, a biztonságos környezet, a mindenkori szükségletekhez igazított gondozás,
minden téren javulást eredményez.
Az idősotthonokban lakók közel fele súlyosan dementált. Ezen idősek ellátása intenzívebb gondozást, és
nagyon nagy figyelmet igényel a gondozók részéről. Sajnos többször előfordul, hogy a dementált idős
elkóborol és nem találja az intézménybe vezető visszautat.
Ellátottak nemek és életkor szerinti megoszlása 2016. december 31-én.
67
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0
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0
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5
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Minden egységünkben tartalmas, a lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő gondozást
nyújtunk. lakóinknak rendszeresen lehetősége van a vallásgyakorlásra, az intézményben megtartott, egyházi
szertartásokon való részvételre. Támogatjuk, segítjük a családi, rokoni, társadalmi, baráti kapcsolatok
stabilitásának megőrzését, helyreállítását. Minden egységben a lakók elvárásainak, illetve a helyi szokások
hagyományok mentén kínálunk sokféle alkalmat a kikapcsolódásra, a hasznos időtöltésre.
Az évszaknak megfelelő programokkal bevisszük intézményeinkbe az otthoni szokásokat, tevékenységeket.
 farsangi fánk sütés,
 húsvéti tojásfestés,
 szilvalekvár főzés,
 szüreti mulatságok,
 disznóvágás
 adventi előkészületek
 karácsonyi, óév búcsúztató ünnepségek
Amíg az idő engedi, a szabadban gyakran rendezünk szalonnasütéseket, zenés kerti partikat, mozgásos
versenyeket. Az intézményi gépkocsikkal juttatjuk el érdeklődő
lakóinkat minden olyan városi
rendezvényre, hangversenyre, színházi előadásra, nóta-, operett estre amelyen szívesen vesznek részt.
Évente megrendezzük családi napjainkat, ahol a hozzátartozókat is vendégül látjuk.
Idei évben nagy élmény volt ellátottainknak a Coca- Cola Karaván és az azt kísérő rendezvényen való
részvétel.
Mindenkor arra törekszünk, hogy az idős otthonokban élők mindennapjait a sokszínű programok által
tartalommal töltsük meg. Heti rendszerességgel adunk lehetőséget kereskedőknek, hogy az idős
otthonokban „elhozzák „ a boltot, biztosítva ezzel lakóinknak a személyes vásárlás lehetőségét. Havonta
egy alkalommal a TIBI cukrászda hozza el finom süteményeit.
Gondozó egységeinkben a mindennapi rutinfeladataink mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ellátottaik
lelki egészségének megőrzésére, a hasznosság érzésének fenntartására, illetve a szabad idő célszerű hasznos
eltöltésére. Ahány ház annyi szokás alapon az - egymástól eltérő – egységekben megvalósuló házi
programok mindenkinek kellemes élményeket nyújtanak.
alábbi táblázat a teljesség igénye nélkül mutat be programokat:
hónap
rendezvény
JANUÁR
vízkereszt, Magyar Kultúra napja, disznótoros újév köszöntő Marcival
FEBRUÁR
farsangi mulatságok, farsangi fánk sütés, Madár barát kert találkozó
MÁRCIUS
nőnapi ünnepségek, közös süteménysütés, húsvéti szokások felelevenítése, húsvéti Isten
tiszteletek minden egységben ,locsolkodás „Tavaszi zsongás” kiállítás, március 15-i
megemlékezés,
ÁPRILIS
tréfás 1-i nap, Költészet napja- irodalmi kávéház, Föld napja virág,fa ültetés,
garázs bazár
MÁJUS
májusfa állítás, anyáknapi ünnepségek, pünkösdi mulatság az endrődi Népházban, kihívás napi
versenyek,
JÚNIUS
bogrács napja öregszőlőben, szalonna sütés, Ikon és baba kiállítás megtekintése, családi nap,
JÚLIUS
fagyizás, arató ünnep Marcival, nyársalás
AUGUSZTUS
kulturális seregszemle, kirándulás a Bárka látogató központba, Pájer strandra, kenyérszentelés,
kerti főzés,
SZEPTEMBER
szilva lekvár főzés, lekváros kifli sütés kemencében,népmese napja,
OKTÓBER
Idősek világnapja rendezvénysorozat egész hónapban, október 23-i ünnepség, szomszédolás
halottakról való megemlékezés, temető látogatás, karácsonyi díszek adventi koszorú
NOVEMBER
készítése, disznóvágás
télapó ünnepség, öröm-süti angyalok fogadása, városi karácsonyváró ünnepség, mézeskalács
DECEMBER
sütés, karácsonyi szentmise Czank Gábor plébánossal, óév búcsúztató ,
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A gondozó egységek között folyamatos a jó kapcsolat.
A köznevelési, közoktatási intézményekből rendszeresen járnak hozzánk gyermekek, akik a különböző
ünnepségeinken előadják kis műsorukat. Fontosnak tartjuk a generációk közötti kapcsolatok ápolását,
erősítését.
A különböző városi kulturális rendezvényeken való részvételben, az idősek vidéki kirándulásainak
finanszírozásában nagy segítségére van az intézménynek a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány. Az
Alapítványnak köszönhetően 2016.évben a gyulai Almássy Kastélyba juthattak el ellátottaink. Ezen
túlmenően az Idősekért Alapítvány az endrődi Népházban Pünkösdi és Márton-napi kavalkád keretében
vidám, táncos rendezvénnyel tette emlékezetessé időseink mindennapjait.
Az intézményi életünkről, rendezvényeinkről, történéseinkről rendszeresen tudósításokat teszünk közzé a
különböző elektronikus hírportálokon, valamint az írott sajtóban is.
Pünkösdi vidámság

Almássy kastély előtt

kukorica főzés

Pünkösdi népszokások felelevenítése

Ebéd a Kondorosi Csárdában

szilvalekvár főzés
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lecsó főzés a kertben

Néptánc ajándékba idősek napjára

hunyai klub előadása az Őszikék IO-ban

Coca Cola Mikulásnál

Márton napi sokadalom

Közös éneklés Marcival

Tánc a Rongybabával
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III. CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
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 Települési Önkormányzati 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.
1.) 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 látjuk el.
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A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetünk. A
kapott jelzés alapján feltérképezzük az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő
családokat, személyeket, és személyesen felkeresve tájékoztatjuk őket a 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,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk
 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
 a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik
részére tanácsadást
 végezzük a kríziskezelést, illetve segítjük nehéz élethelyzetben élő családokat 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 feladataink körében
- folyamatosan figyelemmel kísérjük a településeken élők szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
- meghallgatjuk a kliens panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges intézkedést,
- önálló helyettes szülőket foglalkoztatunk
- nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről.
- segítjük a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készítünk,
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-

-

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

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtetünk, melyben segítjük a nem állami
szervek, valamint magánszemélyek részvételét.
Veszélyeztetettség észlelése esetén a jelzőrendszer tagjai a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
 feladatunk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében szükség esetén iskolai szociális munkát
biztosítunk.
Feladataink a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek problémáinak
rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 részt veszünk a családi konfliktusok megoldásában, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében,
 Szükség esetén kezdeményezzük egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások,
egészségügyi ellátások, vagy pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,
A 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 kötöttünk szerződést, az éves statisztikában is csak ez az egy fő
szerepelt. 2016-tól egy-egy családban minden olyan személyt gondozásba veszünk, akivel dolgozunk, 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 senkinek nincs.
25

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.
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 nyújtunk a városban és a környékünkön működő szociális ellátórendszer szolgáltatásairól, és
segítséget nyújtunk azok igénybevételéhez.
Ha kliens által hozott probléma jellege indokolja, akkor felajánljuk az intézmény keretein belül működő
pszichológusi vagy ügyvédi szolgáltatást, vagy továbbirányítjuk a klienseket jogorvoslatért a Szarvasi
Bíróságra illetve, ha szükséges a helyi rendőrőrsre.
A köznevelési intézmények kötelesek felénk jelezni a tanköteles tanulók igazolatlan hiányzásairól.
Amennyiben a jelzések még csekély számú hiányzásról tájékoztatnak, eseti segítségnyújtás keretében adunk
tájékoztatást.
Alkalmanként felkérést kapunk az iskoláktól magántanulói státusz elbírálásához. Ha nem ismerjük az adott
családot, környezettanulmányt készítünk, és felmérjük a család helyzetét, mennyiben előnyös a gyermek
számára a magántanulói státusz, és így tesszük meg javaslatunkat.
A napi ügyintézés során sokszor szembesülünk 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 tudunk adományokat osztani. A folyamatosan
összegyűlt ruhákat, cipőket a gondozott családok között igény szerint osztjuk szét.
Októberben 85 családot hívtunk 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.
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A tartós élelmiszer formájában történő adományokra is nagy igény lenne a családok részéről, de ez a
lehetőség nagyon korlátozott.
A tavalyi évben a Vöröskereszt keresett meg bennünket a Coca-Cola Karácsonyi Karaván Gyomaendrődi
programjához kapcsolódóan. 10, elsősorban több gyermeket nevelő család részesülhetett ajándékcsomagban
a cég részéről. Minden családot külön megkerestünk 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 gondoltunk rájuk.
Ezen kívül Mikulás csomagok szétosztásában segítettünk, 53 gyermek kapott édességet ennek keretében.
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 intézményünk 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.
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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 állítjuk 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.
Intézményünk 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 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 intézményünk 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 felhívjuk 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 intézményünk 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.
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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 munkatársunk 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 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. Reményeink 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.
2.) Család-és gyermekjóléti központ
Ellátási terület:
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
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Dévaványa
Ecsegfalva

A család- és gyermekjóléti központ működtetése során gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látunk el, amelynek
keretében
- kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
- javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére,
illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége
teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére
vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére,
elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
- együttműködünk 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 koordinálunk és
végzünk - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző
intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez,
javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
- utógondozást végzünk a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
- védelembe vett gyermek esetében elkészítjük a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő munkát
koordinálunk és végzünk, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni
formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási
terv) készítünk.
Szakmai támogatást nyújtunk az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
A 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.
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A településenkénti megoszlás az alábbi:
Gyomaendrőd: 20
Csárdaszállás: 0
Hunya: 5
Dévaványa: 13
Ecsegfalva: 4
A járási településeken a hatósági ügyekben együttműködnek intézményünk 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.
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.
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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.
Intézményünkben 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 biztosítjuk, 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 kollégánk 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 lehetőségünk a már korábban
említett tűzifa illetve „kríziskályha” formájában.
A rendőrséggel és a polgárőrséggel egész évben folyamatos a kapcsolatunk.
Ha utcán élő személlyel találkoznak, jeleznek felénk és segítünk az elhelyezésben.
2016-ban is volt olyan eset, amikor településünkön lakhatással nem rendelkező személy ellátását kellett
megoldani. Ilyenkor segítséget nyújtunk a szociális ellátó rendszerbe jutáshoz, illetve felkutatjuk, hogy vane 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.
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IV. TÉRÍTÉSI DÍJAINK
Intézményünkben a törvényi előírásnak megfelelően 2016. évben is önköltségszámítás alapján kerültek
meghatározásra az intézményi térítési díjak.
Hatályos szabályozás szerint az önköltséget a tárgy évi tervezett kiadások és a feladathoz a költségvetési
törvényben meghatározott tárgy évi állami támogatás (normatíva) alapján kell számítanunk. Az intézmény
társulási keretek között történő fenntartása lehetőséget biztosít egyes feladatoknál – étkeztetés, idősek
nappali ellátása, házi segítségnyújtás - társulási normatíva igénybevételére. Ez kedvezően befolyásolja az
intézményi térítési díjak összegét, így a fizetőképesség alakulását is.
Kedvezően befolyásolja továbbá az étkeztetési szolgáltatásaink térítési díjának alakulását az, hogy
intézményünk közbeszerzéses eljárással szerzi be az élelmezési alapanyagokat.
Ellátási forma
Alapszolgáltatás
Szociális étkezés
Étkezés kiszállítási díja
Házi segítségnyújtás
időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül
fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés
nélkül
fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel
Támogató szolgálat
személyi segítés szociálisan rászorult részére
szállítás szociálisan rászorult részére
szem .segítés szoc.nem rászorult részére
szállítás 2/2009.(I.30.) GYe Kt 12/A§ alapján
Szakosított ellátás
Tartós elhelyezés idősek otthonában
Átmeneti elhelyezés

Intézményi térítési díj
510,-Ft/adag
80,-Ft/nap
400-Ft/óra
50,-Ft/nap
50,-Ft/nap
450,-Ft/nap
400,-Ft/óra
35,-Ft/km
975,-Ft/óra
150,-Ft/km
78 000,-Ft/hó
78 000,-Ft/hó

Nappali ellátás vonatkozásában 2016. évben is szükség volt az intézményi térítési díj meghatározásánál az
önkormányzati kompenzációra. Ennek köszönhetően az ellátottak száma nem csökken, a klubtagok képesek
megfizetni a térítési díjat.
Minden ellátási formában nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az igénylő az általa igénybe vett
szolgáltatásért az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat fizesse meg.
V. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINK
Intézményünk közalkalmazott munkavállalóinak engedélyezett létszáma 2016. évben152 fő.
A Térségi Szociális Gondozási Központban a személyi feltételek az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.számú
mellékletében foglaltak szerint minden szakfeladaton minimum létszámon biztosítottak, amely a különböző
ellátási formák működtetésének alapfeltétele.
Az egyes szakfeladatokon 2016. december 31-én foglalkoztatott munkavállalók létszámát az alábbi táblázat
foglalja össze:
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Ellátó egység

Őszi Napsugár Idősek otthona
Őszikék Idősek Otthona
Rózsakert Id.O. + Átmeneti elh.
Szent Imre Id.O.
1.sz Id.Klubja
3.sz. Id.Klubja
4.sz Id.Klubja
5.sz Id Klubja
6.sz Id.Klubja
Esély Klub
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
tanyagondnoki körzetek 2
Család
és
gyermekjóléti
központ
étkeztetés központi konyha,
ételszállítás
étkeztetés
oktatási
int.
tálalókonyha
központi
irányítás
(szakma+gazd.csop)
Összesen

ellátotti
létszám

42 fő
56 fő
50+10fő
20 fő
30fő
25 fő
15 fő
44 fő
30fő
30 fő
70 fő
192 fő

1700
adag/nap

szakképzett
dolgozó
(vezető,
mentálh, eü. ,
gondozó)
12
15
16
5
3
1
1
4
2
4
12
1
4
2
7

kisegítő
munkakörben
dolgozó

5
8
7
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

11

9

2

7

2+5

0

109
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A TÁMOP 5.3.1/B-2-12/2-2014-0063 jelű roma nők foglalkoztatását segítő program 2016. január 31-én
zárult le . A programban részt vevő 8 fő roma nőből 5 főt tovább tudtunk foglalkoztatni.
Az idősek otthona szakfeladaton a dolgozók 100 %- osan szakképzettek. Az alapszolgáltatásban a dolgozók
98%-a. Minden ellátási formában megfelel a dolgozók szakképzettségi aránya a jogszabály elvárásainak. A
nem szakma specifikus munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók a szakmai képesítéshez kötött
munkaköröket (gazdasági csoport, gépkocsivezető) az előírt szakmai képesítéssel, a szakmai képesítéshez
nem kötött munkaköröket pedig képesítés nélkül látják el (technikai, mosó-takarító).
Intézményünknél minden telephelyünkön a karbantartók végzik a külső és belső környezetben felmerülő
karbantartási, javítási, felújítási munkákat. Fűtési szezonban ők ellenőrzik naponta a tüzelő berendezések
állapotát, a szaktudást nem igénylő fűtésrendszerek karbantartását, esetleges kisebb javítását. Szükség esetén
helyettesítik a gépkocsivezetőket, illetve az egységek technikai dolgozóit.
Karbantartóink mindegyike szakmunkás (kőműves, lakatos, asztalos, festő-mázoló, gépszerelő) így a
felmerülő javítási, karbantartási munkákat azonnal, a lehető legolcsóbban meg tudjuk oldani, amivel
költséget is megtakarítunk. Az épületek belső karbantartása, festése-mázolása folyamatosan történik. A festő
szakmunkás karbantartó éves munkája 90%-ban az egységek tisztasági meszeléseivel telik.
A folyamatos karbantartás azonban egyes épületeinknél már nem elég. Az Őszikék Idősek Otthona udvar
felöli gondozórészét illetve Nagylaposon a klub épületének felújítását csak egy nagyobb volumenű
felújítási munkával lehetne hosszútávra megoldani.
2016-ban egész éven át 45 fő közfoglalkoztatott segítette munkánkat. A kezdeti problémától eltekintve
általánosságban elmondható, hogy ezek a személyek mind az alapellátásban mind az idős otthoni ellátásban
nagyon nagy segítséget jelentenek mindennapi munkánkban.
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2016. évben intézményünknél újra tapasztalható volt a fiatalabb munkavállalók pályaelhagyása. A fiatal
kollégáink közül többen elhagyták a pályát, mondván nem bírják a gondozói feladatokkal járó folyamatos
lelki megpróbáltatásokat, nem ilyen munkára vágynak.
Az intézmény integrál szervezeti formája nagyon nagy előnyt jelent a munkaerő gazdálkodás során. Az
integrációnak köszönhetően azzal, hogy humán erőforrásainkat egyszerűen és rugalmasan tudjuk mozgatni
amennyiben valamely területen munkaerőhiány, vagy bármilyen más jellegű személyi probléma merül fel,
esetenként akár költségeket is meg tudunk takarítani.
A gondozó egységek tárgyi eszközei nagyon elhasználódottak. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ezeket
lecserélni, azonban a feladat alapú finanszírozás körébe tartozó szolgáltatásainknál a működéshez szükséges
pénz szinte 100 %-ban biztosított az állami támogatás révén. Takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően
év végén az idős otthonokba paplanokat, párnákat, új szivacs matracokat tudtunk vásárolni.
Az alapszolgáltatások normatív alapú finanszírozása kedvezőtlenebb, hiszen a normatívák mellett
önkormányzati kiegészítő támogatásra is szükség van a feladatok működtetéséhez, a költségvetési egyensúly
megőrzéséhez.
VI. SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
Az intézmény 4 gépjárművet üzemeltet.
 A TOYOTA gépkocsi, az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően ételszállításra van kialakítva. A
szociális és a nevelési, oktatási intézményekben szállítja egész nap az ételeket. A gépkocsin két
gépkocsivezető és egy ételkísérő dolgozik. A gépkocsivezetők napi 12 órás munkaidő beosztással,
hetes váltásban, a gépkocsikísérő a hét öt napján napi 8 órás munkaidő beosztásban dolgozik. Mind a
gépkocsivezető, mind a kísérő személy az ételszállítások közötti szabad időben besegítenek a
főzőkonyha előkészítő munkáiba.
 A Támogató szolgálat OPEL VIVARÓ gépkocsija a támogató szolgálati ellátásban részesülő
igénylők szállítását végzi, illetve napi rendszerességgel 7 kiskorú fogyatékos gyermeket szállít
Békés, Békéscsaba, Gyulára oda-vissza. A távolsági szállítások közötti időben a személyi segítésben
részesülő ellátottak körében felmerülő szállítási feladatokat végzi. 2014. őszétől Hunya községgel
kötött megállapodás alapján a hunyai lakosokat keddi és csütörtöki napokon a városi egészségügyi
intézetbe szállítjuk szakorvosi rendelésekre.
 A Tanyagondnoki szolgálat RENAULT TRAFIC és OPEL ZAFIRA gépkocsijai is részt vesznek
az ebéd egységekbe, illetve az ellátottak lakására történő szállításában. Szükség esetén szállítják a
tanyagondnoki körzetekben élő házi gondozottakhoz a házigondozót, illetve a körzetben lakók
részére szállító szolgáltatást végeznek az igényeknek megfelelően.
 A DACIA DUSTER négykerék meghajtású gépkocsink a szociális étkeztetésben vesz részt. az
igénylők részére házhoz szállítja ételhordókban az ebédet. Esős, sáros, havas, időben egyszer egy
héten segíti a tanyagondnokot a távoli tanyára a bevásárolt áruk kiszállításában.
Minden gépkocsink gondosan tervezett útvonalakon jár, ügyelve arra, hogy egyetlen fölösleges kilométert se
tegyen meg.
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VI. NEM SZAKMASPECIFIKUS ELLÁTÓ EGYSÉGÜNK
Élelmezési csoport /Központi főzőkonyha/
Az intézmény által biztosított élelmezési szolgáltatás legfelső szintű koordinátora Uhrin Anita gazdasági
vezető.
Élelmezésvezető : Bereczki-Csaba Mónika
Főzőkonyhánk 2000 adag ebéd főzésére rendelkezik szakhatósági engedéllyel.
2016. évben naponta átlagosan 1600 adag ebédet főztünk a bölcsődés kisgyermektől a 100 éves idősek
otthoni korosztályig. Ha mindent összeadunk- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora-, naponta 3000-3100
adag étel kiszolgálását végzik a konyhán dolgozók. Ebben az évben két szakács felmondott
intézményünkben, ezért a megfelelő szakdolgozói létszám biztosítása érdekében két fő konyhai kisegítőt
beiskoláztunk szakács képzésre. A két fő decemberben sikeres vizsgát tett. A normál étkezésen túl minden
korosztály számára biztosítjuk a diétás étkezést is.
2015. szeptembertől dietetikus felügyelete mellett készítjük étlapjainkat, ügyelve az új szabályozás szerinti
egészséges táplálkozás megvalósítására.

A feladatok ellátása az élelmezési csoport minden tagja részéről óriási figyelmet, koncentrációt igényel. A
közoktatási intézményekben tanulók részére az ételszolgáltatás logisztikailag jól szervezett rendszerben,
gördülékenyen működik. Az év minden napján üzemeltetjük főzőkonyhánkat. Reggelit, tízórait, ebédet,
uzsonnát, vacsorát, és ezek körében mindenféle speciális diétát kiszolgálunk az igénylőknek. Kedvező áron
tudunk mindenféle rendezvényre hidegtálakat, süteményeket, tortákat és egyéb ételeket elkészíteni.








Intézményünk elégedettségi felmérést végezett 2016. december hónapban, Gyomaendrőd közoktatási és
köznevelési intézményeiben étkezők között. A felmérés értékelését Uhrin Anita gazdasági vezető készítette
el. A felmérést azért készítettük el, hogy valós képet kapjunk a fogyasztók elégedettségére vonatkozóan,
illetve felmérjük, vannak e, olyan problémák a nevelési közoktatási intézményekben megvalósuló
közétkeztetésben, melyek orvosolhatók, ezáltal magasabb elégedettség érhető el a későbbiekben.
A felmérést kérdőívek segítségével végeztük el, melyet név nélkül kellett kitölteni.
A felmérésben résztvevő intézmények:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
Kis Bálint Általános Iskola
Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda (Margaréta Óvoda, Csemetekert Óvoda,
Százszorszép Óvoda)
Gyermekliget Nonprofit Kft
Szivárvány Gyermekekért Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft
Tulipános Nonprofit Kft
Célunk az volt, hogy a felmérjük, a fogyasztók (tanulók, óvodások, pedagógusok), vagy hozzátartozóik
mennyire kísérik figyelemmel az étlapokat, mennyire elégedettek annak változatosságával, mennyire
elégedettek a kiszolgálásra kerülő ételek minőségével, mennyiségével, ismertségével, továbbá ismerik e a
közétkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) számú EMMI rendeletet. Végül, mennyire elégedettek az
intézmény által biztosított közétkeztetéssel.
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A kérdőív 11 kérdésből állt. Ezek többsége a kiértékelhetőség miatt zárt kérdés. Nyitott kérdést akkor
alkalmaztunk, amikor a fogyasztók véleményre vonatkozó önálló megfogalmazást, véleményt vártunk. Volt
olyan kérdés is, ahol több választ is be lehetett jelölni.
Az intézményekben összesen 900 kérdőívet küldtünk ki melyből összesen 482 kérdőív érkezett vissza
intézményünkhöz, melyből 2 db kérdőív nem volt értékelhető, így összesen 480 kérdőív került kiértékelésre
a felmérés során.
A felmérés alapján a fogyasztók 2/3-a figyeli az étlapok összeállítását, változatosságát és az életkori
sajátosságokat.
A kiszolgált ételek mennyiségével a válaszadók 65% -a elégedett, a mennyiséggel nagyrészt akkor nem
elégedettek a fogyasztók/válaszadók, ha az ételt szeretik a gyerekek és nem tudnak belőle repetázni.
Az ételek ízletességével a válaszadók közül csak 35% teljesen elégedett. További 47% -uk részben elégedett
az ízletességgel, ők sótlannak, ízetlennek ítéli meg a kiszolgált ételeket.
Az ételek változatosságával 64% teljesen elégedett és 66% tartja a kínált ételeket ismertnek, azok akik csak
részben, vagy egyáltalán nem elégedettek inkább az otthon nem kínált ételek közétkeztetésben való
megjelenését nem tartják helyesnek, melyet a gyerekek nem ismernek, így nem is szeretik, gyakran meg sem
kóstolják azt.
A válaszadók 85,72% szerint javult, vagy nem változott az ételek minősége az elmúlt időszakban.
A közétkeztetést szabályozó EMMI rendeletről a válaszadók 72%-a hallott már.
A válaszadók közül 16,872% nem, vagy kevésbé elégedett, 42,29% közepesen elégedett, 40,84% elégedett,
vagy nagyon elégedett az intézmény által biztosított közétkeztetéssel.
Következtetés:
A válaszadók nagy többsége a sótlanságot és ízetlenséget jelöli meg problémaként.
Az óvodás korosztály vonatkozásában 3gramm lehet a napi só bevitel, mely mennyiséget már a tízórai és
uzsonna előállítása során gyakran elérik az ételek, a kész alapanyagok sótartalma miatt (pékáru, sajt,
sajtkrém, felvágott, stb). A jogszabály 7gramm-ban maximalizálja a megengedett sómennyiséget, melyet
2021. szeptember 1. napjáig kell fokozatosan lecsökkenteni, hogy elérje a napi 3gramm mennyiséget a
háromszori étkezésben. Az ebéd elkészítéséhez természetesen használunk sót, de jóval kevesebb
mennyiségben, mint azt otthon szoktuk, még így is előfordul, hogy túllépjük a napi megengedett/előírt
mennyiséget.
Az iskolás korosztály számára a napi só bevitel 5mg, mely jelenleg maximálisan elérheti a 10 mg-ot, 2021.
szeptember 1-ig azonban az ebéd vonatkozásában el kell érni a 2mg-os só értéket ebben a korosztályban is,
egész napos étkezésben pedig az 5mg-ot.
A válaszadók másik nagy problémája a teljes kiőrlésű, magvas pékáruk kiszolgálása. A jogszabály előírja,
hogy naponta egyszer kötelező teljes kiőrlésű pékárut adni mind az óvodában, mind az iskolában.
Ízesített péksüteményt, mely 1/3 rész tartalmaz gyümölcsöt, vagy tejterméket 10 nap alatt 4 alkalommal,
ízesített tejterméket (kakaó, gyümölcsjoghurt) 10 nap alatt 4 alkalommal lehet kínálni az óvodás és iskolás
korosztály számára.
Továbbra is meg van szabva a húskészítmények maximális kiszolgálásának a száma is, 10 napra maximum 5
alkalommal adható. Valamint 10 élelmezési nap alatt 3liter tejnek megfelelő kalciumtartalmú ételt kell
biztosítanunk mind az óvodások, mind az iskolások számára a háromszori étkezések alkalmával.
Így gyakran előfordul, hogy nem ízesített tejkészítmények (kefír, natúr joghurt, poharas tej, sajt) kerülnek
kínálatra a kisétkezésekhez, melyet a válaszadók egy része szerint, szintén nem szeretnek a gyerekek.
A kitöltött kérdőívekbe megfogalmazott problémákon intézményünk részben tud javítani, melynek
érdekében mindent meg is fogunk tenni. Folyamatosan törekszünk az ételek ízletességének a
maximalizálására. A kisétkezések vonatkozásában törekszünk a gyerekbarát ételek előállítására, a
jogszabályi keretek betartása mellett.
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VII. INTÉZMÉNY SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSEI
Ellenőrzést végző szerv
Ellenőrzés időpontja
Téma
NÉBIH
Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztály
Magyar Államkincstár

április
május

minőségvezérelt közétkeztetési program
közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi ell.

június

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztály
Békés Megyei Rendőrfőkapitányság
Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztály
Belső ellenőrzés

június

Támogató szolgálat 2015. évi normatíva
felhasználás
Idős otthonok ápolásszakmai ellenőrzése
Közétkeztetési rendelet betartásának ellenőrzése
Fokozottan ellenőrzött szerek( kábítószerek)
rendészeti ellenőrzése
Idősek
Otthona
közegészségügyi
higiénés
ellenőrzés
gazdálkodás átfogó ellenőrzése

augusztus
szeptember
november

A különböző témájú ellenőrzések során nem került említésre méltó hiányosság feltárásra. Az apró hibákat
azonnal – az ellenőr jelenlétében - korrigálni tudtuk.
VII.1.Szakmai munka vezetők által végzett belső ellenőrzése (FEUVE)
Az alap és szakosított ellátást biztosító ellátási formákban, illetve egységekben heti vagy akár napi
gyakorisággal a vezetői ellenőrzést a szervezeti hierarchiában közvetlenül a feladat irányítását és
koordinálását végző középvezetők végzik. Ezen ellenőrzések az intézmény működését alapvetően
meghatározó belső szabályzatok, törvényi rendelkezéseknek való megfelelés szerinti, illetve az ellátotti
csoport és egyéni szükségletek kielégítésének folytonosságát hivatottak rendszeresen monitorozni.
Az egységek vezetői szükség szerint azonnal, egyébként az intézményvezető utasításainak megfelelően
számolnak be az irányításuk alá tartozó egység szakmai munkájáról.
Az egységvezetők naponkénti ellenőrzésein túl az intézményvezető, a szociális szervező (intézményvezető
helyettes) és a gazdasági vezető is ellenőrzik az egységekben folyó szakmai és gazdasági munkákat. A
különböző szakterületekhez tartozó dokumentációk ellenőrzése havonta megvalósul. A személyes
ellenőrzések alkalmával a munkavállalókkal és az ellátásban részesülő ellátottakkal beszélgetést folytatnak.
Az ellenőrzés az ellátásra vonatkozó szabályozók betartására, az ellátotti szükségletek kielégítésének
folyamatára, a szükséges változtatások feltárására, illetve a vezetői, felsővezetői utasítások végrehajtására
irányulnak.
VII.2. ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE
2016. II. negyedévében elégedettségi felmérést végeztünk minden ellátási formára kiterjedően, melynek
rövid összefoglaló értékelése a következő:
Az Idősek Nappali ellátása
A klubtagok 98 %-a nagyon elégedett az ellátással. Minden egységben megjelent azonban az ételek
íztelenségére, sótlanságára vonatkozó kifogás.
A fogyatékosok nappali ellátása
Az ellátottak és a hozzátartozók egyaránt elégedettek a klub szolgáltatásaival, dicsérik a gondozónők
segítőkészségét,türelmét figyelmességét.
Hiányosságként jelezték ellátottaink és hozzátartozóik, hogy
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kevés a mozgás az ellátottaknak,
csúszós a járólap,
a teraszra szeretnének tetőt,
az udvarban hiányolják a fákat, bokrokat és virágokat,
szeretnének eljutni szűrővizsgálatokra a szállítószolgálat segítségével

Támogató szolgálat
A személyi segítést igénylő ellátottaink 90 %-a nagyon elégedett, 10 % elégedett a személyi segítők által
nyújtott szolgáltatásokkal.
Szállító szolgáltatásnál is hasonló a helyzet . Az igénylők 85-90%-a nagyon elégedett, 10-15 % elégedett a
szolgáltatással.
Házi segítségnyújtás
Ennél a szolgáltatásnál az ellátottak 80-82%-a nagyon elégedett az ellátással. A válaszadók 18-20%-a is az
elégedett vagy általában elégedett kategóriát jelölte. Többen említik, hogy a gondozónő a legfontosabb
támaszt jelenti az életükben. Kifogásként említik ellátottaink, ha a hiányzó gondozónő helyettesítése idején
másik gondozónő látja el a feladatokat.
Szociális étkeztetés
Az ellátottak több mint fele nagyon elégedett az étel mennyiségével és minőségével is. Az ételek
változatosságával általában elégedettek a fogyasztók, az ételek ízével kevesebb mint fele elégedett a válasz
adóknak, melynek oka szinte teljes egészében az új jogszabály elvárásain alapuló sószegény főzés
eredménye.
A hunyai étkezőink teljes mértékben elégedettek a település konyháján főzött ételekkel.
A tanyagondnoki szolgáltatások vonatkozásában a lakosok elégedettek a két tanyagondnok munkájával.
Nagyon nagy segítséget nyújtanak az orvoshoz való eljutásban, gyógyszerek beszerzésében,ügyintézésben,
a vásárlásokban, télen a tüzelő beszerzésben.
Tímár Károly tanyagondnokot nagyon rendes becsületes embernek tartják a körzetben élők.
A 2-es körzetben tanyagondnok váltás volt a korábbi tanyagondok távozása miatt azért a feladatot ellátó új
kollégával felmérés időpontjában még ismerkednek a lakosok.
A bentlakást nyújtó intézmények:
 az átmeneti elhelyezésben részesülő lakók nagyon elégedettek az ellátással.
 A Rózsakert Idősek Otthona lakói nagymértékben elégedettek . Észrevételt legfőképpen az étellel
kapcsolatban tettek. Szeretnének többször paprikás krumplit, palacsintát és sült krumplit. Többen
sokallják az étel mennyiségét.
 Az Őszi Napsugár Idősek Otthonában a lakók általában és nagyon elégedettek az ellátással.
Legtöbb észrevételt az ételek minőségére és ízére tettek,szeretnének többször sült szalonnát enni.
Valamint több nővért szeretnének legfőképpen éjszakára.
 Az Őszikék Idősek Otthonában a lakók nagyon vagy általában elégedett az ellátással. Itt is az
ételek minőségét kifogásolták, illetve itt is soknak találták a kiszolgált mennyiséget.
 A Szent Imre Idősek Otthonában nagyon elégedettek a lakók de az étel ízét itt is panaszként
említették.
Összességében elmondhatjuk, hogy intézményünk ellátottai általában elégedettek az adott szolgáltatással.
Örömmel fogadtuk ellátottaink figyelemfelkeltő megjegyzéseit, észrevételeit, hiszen olyan problémákra
hívják fel figyelmünket, amelyek megoldását vagy kialakulását kellő odafigyeléssel korrigálni lehet.
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VIII. 2016. ÉVI PÁLYÁZATAINK
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás:
Területfejlesztési Operatív Program keretében - szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
intézmények infrastruktúra-fejlesztése TOP-4.2.1-15 konstrukcióra pályázatot nyújtott be
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Térségi Szociális Gondozási Központban” címmel. A
pályázat révén az 5. számú Idősek Klubjának (Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6) infrastrukturális
felújítása valósulhat meg.
A projekt költségvetése: 61.296.230 Ft. Támogatási intenzitás: 100%.
Eredménye nem ismert.
2. Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be a VP6-7.4.1.1-16 - „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” – című projekthez. A pályázat keretein belül a
Kondorosi út 1. szám alatt található Szent Imre Idősek Otthona és 3. számú Idősek Klubja kerülne felújításra,
a pályázat címe: „Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés”
Projekt költségvetése: 37.632.345 Ft, támogatási intenzitás: 85%.
Eredménye nem ismert.
3. Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás sikeresen pályázott a
Földművelésügyi Minisztérium által kiírt TP-1-2015 számú „A tanyák, valamint az alföldi tanyás
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására”
elnevezésű pályázati kiírásra. Az igényelt és elnyert támogatás összege 1 999 999 Ft, önerő
222 222 Ft, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosította.
4. Intézményünk pályázatot nyújtott be az EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység fejlesztése elnevezésű pályázati konstrukció keretében.
Benyújtott pályázat címe és azonosítója: „EFOP-3.2.9-16-2016-00012 Óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi Járás intézményeiben”.
A projekt költségvetése: 34.932.250 Ft. Támogatási intenzitás: 100%.
Eredménye nem ismert.
5. Intézményünk pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a KAB-KEF-16-A
pályázati kiírás keretében a Kábítószer Ellenes Fórum munkájának tovább működtetésére.
Projekt költségvetése: 990.000 Ft, támogatási intenzitás: 100%. Elnyert támogatás 990 000,-Ft
6. Pályázatot nyújtottunk be továbbá a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt SZOC-16-FEJL-B
- jelű „Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése” –re. Elnyert összeg: 150 000,Ft
Fenti pályázatok benyújtásában, az alátámasztó dokumentumok, Megvalósíthatósági Tanulmányok
elkészítésében és pályázati adatlap feltöltésében intézményünk önállóan járt el.
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az intézménynél működő központi
főzőkonyha infrastrukturális és eszköz fejlesztésére, az EBR42 rendszeren keresztül, mely pályázat
pozitív elbírálásban részesült.
Ezt a pályázatot intézményünk az önkormányzattal együttműködve készítette el.
Projekt költségvetése: 33.403.402 Ft, támogatási intenzitás: 95%.
Elnyert támogatás: 31.733.231,-Ft
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IX. EGYÉB KÖZÉLETI SZEREPEINK


A hunyai Idősek Klubjának tagjaiból szerveződött nyugdíjas színi társulat rendszeresen részt vesz a
nyugdíjasok részére meghirdetett országos szintű Ki Mit Tud-on. 2016-ban a Békési Mentálhigiénés
Egyesület szervezésében a IX. Játék-szín elnevezésű nyugdíjas Színjátszás kategóriában
Klubtagjaink elnyerték a Vándorserleget.



Az idei évben a
„Kulturális Seregszemlén” ellátottaink ismét megmutathatták különleges
képességeiket. A város nyugdíjasait megmozgató rendezvényen évről évre gyarapszik az előadók
száma. 2016. évben a város nyugdíjas lakói közül is többen résztvevői voltak előadóként és
nézőként egyaránt a rendezvénynek.



Idén is szeretettel hívtuk a város időseit a karácsonyváró ünnepségre. A visszajelzések alapján
elmondhatjuk, hogy a rendezvény a gyomaendrődi szép korúak körében nagyon fontos, várva várt
eseménye a decemberi hónapnak.
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A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány szervezésében 2016-ban is megrendezésre került az
alapítványt támogató „garázs bazár” elnevezésű program. Ennek keretében a jótékonyság eszközei
ismét az otthonainkban feleslegessé vált jó minőségű használati tárgyaink voltak, amelyeket
összegyűjtöttünk és az alapítvány aktivistáinak közreműködésével jelképes összegért gazdát
cserélhettek a bazárban. A bazár elengedhetetlen „áruja” volt idén is a sok-sok házi sütemény, illetve
a folyamatosan sülő palacsinta. A „bazár”-ban minden bevétel az alapítvány támogatását szolgálta.

XI. TERVEINK
Jövőbeni elképzeléseink, terveink:
1. Alap és szakosított ellátás színvonalának, infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése.
2. Alapszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásainknál a 100 %-os kihasználtság elérése, megtartása.
3. Közfoglalkoztatottak minél nagyobb létszámú alkalmazása.
4. Társult településeken élő rászorultak étkeztetésbe illetve fogyatékos nappali ellátásba való bevonása.
5. Továbbra is terveink között szerepel a fogyatékos nappali klub hátsó teraszára tető építése, melynek
érekében adományozó személyeket szeretnénk felkutatni és bevonni.
6. Elhasználódott tárgyi eszközeink cseréjét: idősek otthonában elsősorban a heverők, ülő
alkalmatosságok cseréjét, házi segítségnyújtásban pedig a lakáson gondozást segítő modern
eszközök beszerzését.
7. Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
8. Közétkeztetési szolgáltatásunk fogyasztói létszámának növelése
9. Gyomaendrőd Mirhóháti u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítása.
Intézményünk működési stratégiájának SWOT analízise
Erősségeink
Gyengeségeink
- elhivatott szakembereink
- épületeink adottságai
- sok éves tapasztalatunk,
- elhasználódott tárgyi eszközeink
- elkötelezett szakmaiságunk
- a
szakma
alacsony érdekérvényesítő
- innovatív, kreatív gondolkodásunk
képessége
- integrált intézményhálózatunk
- fiatal munkavállalók hiánya
- flexibilis alkalmazkodó képességünk
- telephelyeink szétszórtságából eredő többlet
- modern központi főzőkonyhánk
kiadásaink
- munkánkat segítő alapítvány közreműködése
- szerteágazó sokszínű kapcsolati tőkénk
- a fenntartó települések összefogásában rejlő
erő
Lehetőségeink
Veszélyek
- pályázati források
- ellátotti létszám jelentős csökkenése
- fenntartói támogatás
- bevételeink csökkenése
- civil szervezetek támogatása
- pályázati lehetőség hiánya
- ellátottaink adományai
- „idegen” szolgáltatók túlzott jelenléte a
- kapcsolati hálónk bővítése
városban
- kihasználtság fokozása
- humán erőforrásaink minőségi pótlásának
- szolgáltatásaink minőségi fejlesztése
nehézsége
- előre nem tervezhető nagyobb összegű
váratlan kiadás
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1. Erősségeink között tartjuk számon továbbra is humán tőkénket, erőforrásainkat, szakmai
tudásunkat, emberi értékeink hatékony hasznosítását, ami által valamennyi ellátási formában
fejlődés tapasztalható. Kreativitásunk, találékonyságunk
segíti integrált intézményi
szervezetünket abban, hogy minden téren a lehető legkisebb ráfordítással a legnagyobb hasznot
érjük el.
2. Intézményhálózatunk egészében arra törekszünk, hogy ellátottaink elégedettek legyenek
szolgáltatásainkkal. Az egyes ellátási formák kihasználtsága elérje a maximális szintet. Minden
felmerült gondozási szükségletre adekvát, azonnali választ kapjon a hozzánk forduló egyén és
családja egyaránt.
3. A tevékenységünkre gyengítően ható tényezők ellen megpróbálunk tenni. Tudásunkat, lelki
egészségünket a különböző tanfolyamokon, a rekreálódást segítő rendezvényeinken
folyamatosan karban tartjuk. Mindennapi munkánk során takarékosságra törekszünk.
Épületeinket és a munkánkhoz szükséges tárgyi eszközeinket folyamatosan karban tartjuk,
apránként felújítjuk, kicseréljük, pótoljuk.
4. A negatív hatású események kibontakozását igyekszünk megelőzni, meggátolni. Törekszünk
arra, hogy szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsuk az igénybe vevőknek.
Törekszünk továbbá arra, hogy szociális szolgáltatásaink működtetése - a jogszabályi kereteken
belül - a lehető legkisebb költséggel és fenntartói kiegészítő támogatással tudjon megvalósulni.
Összegzésképpen elmondható, hogy intézményünk 2016.évben is a már megszokott takarékos
gazdálkodását folytatta. Szakmai munkánkkal az igénylők nagy többsége elégedett. Szakmai
munkánkat mindenkor a segítségre szorulónak biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott
munkavégzés jellemzi. A társult településeken élők is ismerik az intézmény szerteágazó
tevékenységét, és szükség esetén igénybe is veszik az aktuális segítséget.
Intézményünk integrált szervezete minden lehetőséget magában hordoz arra, hogy a szociális
problémával küszködő egyén vagy család mindenkor a neki legmegfelelőbb ellátásban
részesüljön.
A szakmai beszámolót készítették: Mraucsik Lajosné és Pál Jánosné intézményvezetők
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ELŐTERJESZTÉS
a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2017. április 27-i ülésére

Tárgy: 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás intézményeinél
Készítette: Dávidné Csontos Marianna belső ellenőr
Előterjesztő: Toldi Balázs elnök
Véleményező bizottságok:

Tisztelt Társulási Tanács!
1.) Vezetői összefoglaló
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3) bekezdése szerint: "A jegyző
köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi
önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”
A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) előírásai szerint került megvalósításra polgári jogi szerződés keretében
foglalkoztatott belső ellenőr által. Az önkormányzat a kormányrendeletben meghatározott tartalommal- elkészítette a
2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, amelyet az önkormányzat képviselő testülete 574/2015. (XII. 3.) Gye.
Kt. határozatával elfogadott. A tervben foglalt feladatok tartalma és annak teljesítése az alábbiakban kerül
bemutatásra.
1.1.) A 2016. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
A 2016. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor az alábbiak szerint, mely a
megbízási szerződés alapján magába foglalta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, Csárdaszállás Község
Önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzatának, a Közös Önkormányzati Hivatalnak és a Gyomaendrőd,
Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulásnak a működésével kapcsolatos ellenőrzéseket.
A Társulási Tanács hatáskörébe tartozó témát és az arról szóló belső kontroll működésének értékelését
vastagon szedett betűtípussal jelöltük.
A 2016. évre szóló belső ellenőrzési terv 8 ellenőrzési programot tartalmazott az alábbiak szerint:
a.) A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése
b.) A közös Önkormányzati Hivatal átfogó pénzügyi ellenőrzése
c.) A Roma-, és Német Nemzetiségi Önkormányzat átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése.
d.)
A Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának, hatékony működésének átfogó ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás ellenőrzése.
e.) A helyi adórendelet módosításából adódó változások alkalmazásának ellenőrzése.
f.)
A Liget Fürdő Kft. gazdálkodásának vizsgálata a kft. által elvégzett munka ellenőrzése, tulajdonosi elvárások
érvényesülése, vendégforgalom alakulásának vizsgálata.
g.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés, nyilvántartások, szabályzatok
ellenőrzése
h.) A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati
pénzeszközök felhasználása - Társulás által fenntartott intézmény.
Az Önkormányzati Társulás egy intézményénél ellenőrzésre került sor a fentiek szerint.
Az ellenőrzési terv végrehajtásáról:
A 2016. évi ellenőrzési tervben feltüntetett vizsgálatok csak részben valósultak meg.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 560/2016. (XI. 24.) Gye. Kt. határozatában döntött
arról, hogy: "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2016. évi ellenőrzési
tervből a 2017. évi belső ellenőrzési tervbe kerüljön átcsoportosításra a Városi Egészségügyi Intézmény és a Liget
Fürdő Kft. gazdálkodásának vizsgálata, továbbá a közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése."
A 2016. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés az elvégzendő feladatok
tekintetében módosításra került.
Az Önkormányzatnál 2016. évben soron kívüli ellenőrzésre egy esetben került sor, melyet a tulajdonos
önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2016 (V.26.) Gye. Kt számú határozata alapján rendelt el. Az ellenőrzés
célja:annak megállapítása, hogy a 2015. évben elszenvedett 53 millió forintos vagyonvesztést milyen objektív és
szubjektív okok idézték elő.
1.2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
1.2./a. A belső ellenőrzés humánerőforrás–ellátottsága: biztosított volt
Az Önkormányzat 2016. évben külső szakember igénybevételével látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső
ellenőr rendelkezik a feladat ellátásához a jogszabályban – Bkr.24.§ - meghatározott belső ellenőrökre vonatkozó
általános és szakmai követelményekkel, szakmai gyakorlattal, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 70.§ (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel a tevékenység végzésére.
A belső ellenőr regisztrációs száma: 5115558
Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. Az önkormányzatnál külön iroda állt rendelkezésre,
korszerű technikai és informatikai háttér, valamint a telephelyeken történő ellenőrzések során is megfelelő helyiség
volt biztosítva az ellenőrzés lefolytatásához.
1.2./b. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
A belső ellenőr az Önkormányzat vezetőjének közvetlen alárendelve végezte a tevékenységét, jelentéseit
közvetlenül a vezetőnek küldte meg. A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzatnál olyan tevékenységek
ellátásában, amelyek az Önkormányzat operatív működésével kapcsolatosak. A belső ellenőr szervezeti és
funkcionális függetlensége biztosított volt.
1.2./c. Összeférhetetlenségi esetek
A belső ellenőr esetében 2016. évben összeférhetetlenség nem állt fenn.
1.2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
A belső ellenőr a munkavégzése során nem volt akadályoztatva, korlátozva. A bizonyosságot adó tevékenységet
akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőrzött feladattal összefüggő valamennyi okmányt az ellenőrzés
rendelkezésére bocsátották, vezetőktől, munkatársaktól szóbeli információkhoz jutott, nyilvántartásokba, iratokba,
dokumentumokba betekintést kapott.
1.2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását illetően akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges
eszközellátottság, informatikai háttér, információkhoz való hozzájutás rendelkezésre állt.
1.2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőr nyilvántartást vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről és gondoskodott az ellenőrzési
dokumentumok megőrzéséről. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formátumban és
elektronikus formátumban elkülönítetten tárolja. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat, zárt helyen tartják. A
belső ellenőr által megküldött jelentések iktatásra kerülnek, ezzel biztosított a visszakeresési lehetőség.
1.2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az Önkormányzat és intézményei esetében a pénzügyi és működési kockázatok csökkentése érdekében az
ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. A belső ellenőrzési tevékenység során figyelembe
kell venni a Minisztérium által közzétett iránymutatások, módszertani útmutatók érvényesülését. A kiválasztásnál a
kockázat elemzés szempontjai és az aktuális feladatok megoldása érvényesült.
1.3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása
A 2016. évben a belső ellenőrt külön tanácsadó tevékenységre nem kérték fel, azonban a helyszíni ellenőrzések
során felmerült, aktuális problémák megoldásában a belső ellenőr közreműködött, szakmai segítséget nyújtott.

2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
2.1.)
A
belső
kontrollrendszer
szabályszerűségének,
gazdaságosságának,
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

hatékonyságának

és

Az ellenőrzés tárgya: A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználása - Társulás által fenntartott intézménynél
Az ellenőrzött időszak 2014.01.01- től 2015.12.31.-ig tartott.
Az ellenőrzés során elvégeztük és értékeltük Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Térségi Szociális Gondozási Központ működésével kapcsolatos átfogó pénzügyi ellenőrzést,
vagyonnyilvántartást, pályázati pénzeszközök felhasználását.
A megbízó önkormányzat az átfogó pénzügyi ellenőrzés során kockázati tényezőként az alábbiakat jelölte meg:
- túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás,
- finanszírozási gondok,
- jogszabályok félreértelmezése, be nem tartása.
Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:
Az intézmény pénzügyi rendszere szabályozott, a gazdálkodás kiegyensúlyozott és takarékos hiányosságot a belső
ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében nem találtunk. Az intézményben az ellenőrzött területeken
gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik. Túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás nem állapítható meg,
a jelenleg feladatellátáshoz igényelhető ágazati feladatok támogatása és az elérhető saját bevétel nem biztosítja a
működéshez szükséges forrást. Finanszírozási gondok a vizsgált időszakban nem jelentkeztek. A beszámoló és a
nyilvántartások egyezősége biztosított volt. A humánerőforrás a szakmai munka maradéktalan ellátáshoz megfelelő.
A vizsgált időszakban két pályázat elszámolása megtörtént, felhasználása szabályos volt. A jelentés egy példányát
az ellenőrzött szervezet vezetője átvette észrevételt nem tett.
2.2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
A Szervezet vezetője a belső kontrollrendszer működésén keresztül biztosítja a tevékenységek szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását. Ezen keresztül ellenőrzi az elszámolási kötelezettségek
teljesítését. Célja, hogy a belső kontrollrendszer
1.
2.
3.
4.
5.

megfelelő kontrollkörnyezetben működjön
kidolgozásra kerüljön a kockázatkezelési rendszer
kontrolltevékenységek megfelelően működjenek
az információs és kommunikációs rendszer zavartalan biztosítása
a nyomon követési rendszer (monitoring) végrehajtható legyen.

A fentiek biztosításának legfőbb eszköze a szabályzatok léte és betartása valamennyi területre kiterjedően. Továbbá
a gazdálkodás területén a gazdaságosság szem előtt tartása, a vagyonvédelem és a visszaélések
megakadályozása érvényesült. Az ellenőrzött terület szabályzatai átfogóak, lefedik a főbb folyamatokat, a
kompetenciák a szakértelem, hatáskör és illetékesség tekintetében világos keretet adnak a munkavégzéshez.
3.)Az intézkedési tervek megvalósítása
A Társulásra vonatkozó ellenőrzésre a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 574/2015. (XII. 3.) Gye. Kt.
határozatával elfogadott terv alapján került sor. A Társulásra csak a határozat III. fejezete vonatkozik, ezért a
beszámolónk is ebben a szerkezetben készülhetett. A Társulási Tanács hatáskörébe tartozó témát és az arról szóló
belső kontroll működésének értékelését vastagon szedett betűtípussal jelöltük.
A Társulásnál a vizsgálat eredményeként intézkedési javaslat megtételére nem került sor.
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016.
évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolóját elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás intézményeinél"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a

2016. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést.
Gyomaendrőd, 2017. április 21.

ELŐTERJESZTÉS
a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2017. április 27-i ülésére

Tárgy: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolója
Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő: Toldi Balázs elnök
Véleményező bizottságok:

Tisztelt Társulási Tanács!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a társulás költségvetésének végrehajtására
vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a társulás elnöke terjeszti a társulási tanács elé, úgy hogy a határozat
a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig a társulási tanács által elfogadásra kerüljön.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában rögzítésre
kerültek a közös fenntartású intézmények, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda. A Társulás 2013. július 1. napjától önálló jogi személyiséggel rendelkező
törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adóalany, mely könyvvezetési kötelezettséggel rendelkezik. A közös
fenntartású intézmények állami támogatásának igénylése a jogszabályi előírások alapján Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának a feladatkörébe tartozik, melyet az igénylést követően a Társulás rendelkezésére köteles
bocsájtani. A Települési Önkormányzati Társulás intézmény-finanszírozás keretében biztosítja intézményei részére
a kiadások finanszírozásához szükséges forrást.
Jelen előterjesztésben a Társulási Tanács elé terjesztjük elfogadásra a Települési Önkormányzati Társulás, a
Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2016. évi
zárszámadási beszámolóját.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolójának bevételei között
szerepel a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által átutalt, a társulás működtetéséhez szükséges 537.722 E Ft
működési célra átvett pénzeszköz, 60 E Ft összegű működési bevétel, valamint a 2.658 E Ft összegű felhalmozási
célra átvett pénzeszköz.
A Társulás intézményfinanszírozás címén 537.448 E Ft-ot utalt a fenntartása alatt működő intézmények részére. Az
összes támogatásból a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 119.587 E Ft-ot, a Térségi Szociális
Gondozási Központ 417.861 E Ft-ot kapott.
A 2016. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg megtörtént az állami támogatás elszámolása Gyomaendrőd Város
Önkormányzatánál. A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási
jogcímek között nem csoportosíthatóak át - és az adott feladathoz nem került teljes egészében felhasználásra -,
illetve a tényleges mutatószámok csökkenése miatt keletkezik lemondás, az állam részére vissza kell fizetni.
A társulás felügyelete alá tartozó intézményeknek az állami támogatás elszámolásakor az alábbi visszafizetési
kötelezettségük keletkezett, melyek jogcímenként az alábbiak:
Gyermekétkeztetés támogatása: 1.452.480 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 300.604 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése: 2.602.617 Ft
Támogató szolgáltatások: 4.984.200 Ft
Plusz igény jelentkezett:
Köznevelési feladatok támogatása: 173.767 Ft
Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: 2.606.040 Ft
Az év végi állami támogatás elszámolása során a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
visszafizetési kötelezettsége 602 E Ft, a Térségi Szociális Gondozási Központé 974 E Ft. Ezen összegek elvonásra
kerülnek a 2016. évi kiutalatlan önkormányzati támogatás terhére. A támogató szolgáltatás feladatainak
támogatásánál a 4.984 E Ft az eredetileg befogadott feladatmutató feletti részre került megigénylésre a pótigénylés
során, mely összeg a tartalékba került a támogatás visszafizetése céljából, rendezése innen történik.
A Társulásnak az év folyamán hitelállománya, a 2016. évet követő évekre vonatkozó kötelezettségvállalása nem
keletkezett, továbbá közvetett támogatása sincs.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
I. Az intézményi feladatellátás mutatói
A térségi feladatellátás keretében a Gyomaendrődi Önkormányzat közigazgatási területén 3 óvodai telephellyel,
Csárdaszállás Önkormányzatának közigazgatási területén 1 óvodai telephellyel működött az intézmény.
Az ellátotti létszám a következőképpen alakult 2016. évben:
megnevezés
2015. október 1.-i létszám (fő)
2016. október 1.-i létszám (fő)
teljes idejű óvodai nevelésre
184
szervezett csoportban lévők nem
sajátos nevelési igényű gyermekek
két főként figyelembe vehető sajátos
7
nevelési igényű
három főként figyelembe vehető
2
sajátos nevelési igényű gyermekek
összes ellátotti gyermeklétszám
193

182
5
3
190

Az intézménynél a gyermeklétszám kismértékű csökkenése tapasztalható. 2015/2016 tanévben 9 csoportszámmal
működött az óvoda.
II. Foglalkoztatottak alakulása
Az intézmény 2016. január 1.-i engedélyezett létszámkerete 32 fő, melyből 18 fő az óvodapedagógus, 9 fő dajka, 3
fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő fűtő munkakörben került foglalkoztatásra.
Az óvodai közalkalmazottak bérére az állam támogatást biztosít. Az óvodapedagógusok létszámát óvodaszervezési
paraméterek alapján képlet segítségével határozza meg az állam. Az év első nyolc hónapjára az óvodapedagógusok
elismert létszámát 17,5 főre, az utolsó négy hónapra vonatkozóan 17,2 főre állapította meg. A támogatás
megállapításánál a dajkák száma a csoportok számát nem lépheti túl, az elszámolás alapja a dajkák átlagos
statisztikai állományi létszáma. Az év folyamán 9 fő volt az átlagos statisztikai létszám a dajkák esetében. A
pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár bérére szintén támogatást biztosít az állam, 2016. január 1.-től a törvény
adta lehetőséget kihasználva (3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazható) 3 pedagógiai
asszisztens foglalkoztatására került sor, melyre az állami támogatást megigényelte az intézmény. Az
óvodapedagógusok között 4 fő a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus, melyből 3 fő még 2014. előtt, 1 fő
pedig 2015. december 31-ig szerezte meg a minősítést. A minősítésből adódó többletkiadáshoz a kiegészítő állami
támogatás igénylése megtörtént.
III. Bevételek alakulása
ban
Megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás
Működési célú átvett pénz
Felhalmozási célú átvett pénz
Maradvány (műk. c.)
Irányító szervtől kapott támogatás
Bevételek összesen

adatok E FtMódosított ei.
223
3613
948
315
16
120291
125406

Teljesítés
222
3613
948
315
16
119587
124701

Telj. / Mód. Ei %
99,55
100,00
100,00
100,00
100,00
99,41
99,44

A 222 E Ft intézményi működési bevételből 40 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi
ellátási díj bevétel, a gyomaendrődi telephelyeken 179 E Ft a megszüntetett Szabadság úti óvoda rezsiköltségeinek
továbbszámlázásából származik, továbbá 3 E Ft a kamatbevétel összege.
Működési célú támogatásként jelentkezett a „A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat
támogatása 3.613 E Ft összegben. A 100 %-ban támogatott projekt keretében olyan hulladékgazdálkodási
rendezvénysorozat megvalósítása volt a cél, mely az óvodás korosztálytól a felnőtt lakosságig széles szegmens
bevonásával nyújt lehetőséget a szelektív hulladékkal kapcsolatos ismeretek megszerzésére. A projekt terhére
városi szintű elektronikai hulladékgyűjtő verseny, környezettudatos játszóházak, Gryllus Vilmos koncert került
megrendezésre. Jelentős játék beszerzés és egyéb eszköz beszerzés valósult meg, továbbá sor került promóciós és
reklámanyagok beszerzésére is.
A működési célú átvett pénzeszköz összege 948 E Ft, mely a következő pályázati pénzösszegeket foglalja magába:
Az intézmény az Alföldvíz Zrt-hez benyújtott „ A víz világnapja” rajzpályázaton 150 E Ft támogatásban

részesült, melyet óvodai kirándulásra használhatott fel.
A Generali biztosító „Szimba” pályázatán az intézmény 150 E Ft-ot nyert, mely eséscsillapító gumiburkolat
vásárlását tette lehetővé.
Az Erdei Óvoda elnevezésű projekt 90%-ban támogatott, 648 E Ft a támogatás összege. A pályázat
keretében a Kistérségi Óvoda valamennyi nagycsoportos gyermeke (60 fő) részt vett az Erdei Ovi
programon, melynek keretében három napig a Templom-zugi holtág természetes környezetében ismerkedtek
az élővilággal és a környezetvédelemmel. A gyermekek utaztatása, a napi háromszori étkezés, valamint a
programok és pihenőhely biztosítása a projekt keretében történt.
Államháztartáson kívülről 315 E Ft az óvoda vacsora megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az
intézmény játékok vásárlására és mozgásfejlesztő udvari játékok telepítésére fordított.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 119.587 E Ft volt, melyből az állami támogatás 119.383 E Ft, állami
támogatásként jelentkezik még a bérkompenzációra nyújtott támogatás összege. Kiegészítő önkormányzati
támogatás nyújtására nem volt szükség.
IV. Kiadások alakulása
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Beruházás
Kiadások összesen

Módosított ei.
84859
23467

Teljesítés
84859
23467

15938
1142
125406

15059
1123
124508

adatok E Ft-ban
Telj / a mód. Ei %
100,00
100,00
94,48
98,34
99,28

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az elmúlt évben a módosított tervnek
megfelelően alakultak.
A dologi kiadásokra az intézmény 15.059 E Ft-ot fordított. A gyomaendrődi telephelyeken működő óvodák dologi
kiadásainak összege 13.178 E Ft, melyből a szakmai készletbeszerzések összege 750 E Ft, a szakmai
szolgáltatások igénybevétele 3.500 E Ft, a számítástechnikai és kommunikációs kiadások teljesítése 630 E Ft, a
rezsiköltségek 3.700 E Ft összegben alakultak. A közel 6.500 E Ft üzemeltetési kiadás magában foglalja az
irodaszer, tisztítószer, munkaruha beszerzéseket, a kisebb karbantartások kiadásait és a nyári karbantartási,
felújítási munkálatok költségét, továbbá a szállítási, és egyéb működési kiadásokat.
V. Felújítások, beruházások
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg, úgymint csúszda kiépítése, hűtő,
vízforraló sövényvágó, számítógép, nyomtató beszerzése, továbbá a pályázat keretében vásárolt komposztálók és
szelektív szemetesek beszerzése jelenik meg.
VI. Maradvány alakulása
Az intézmény 2016. évben keletkezett maradványa 193 E Ft, mely feladattal terhelt maradványként jelentkezik.
VII. Csárdaszállási óvodai telephely működése
A csárdaszállási telephelyen 2016. évben, úgy a 8/12, mint a 4/12 időszakban 12 fő volt az óvodai gyermeklétszám,
melynek felügyeletét és oktatását egy óvodapedagógus biztosította. A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó
járulék a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, bérre 3.114 E Ft került felhasználásra, járulékokra 840 E Ft.
Az óvodai étkeztetés bevételi és kiadási tételei külön kormányzati funkciókódon kerültek lekönyvelésre. A
Csárdaszállási óvodai telephely a Mezőberényi Tópart Vendéglővel kötött megállapodás alapján biztosította az
óvodások étkeztetését. 2016. évben kiadásként jelentkezett a vásárolt élelmezés 1.231 E Ft összegben. Bevételként
40 E Ft intézményi térítési díj befizetés történt.
Az ingyenesen étkező gyermekek igénybevett adagszáma alacsonyabb a tervezettől, így az intézményi
gyermekétkeztetés támogatásánál 776 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A működtetés dologi kiadásainál
és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél a teljesítés összege 730 E Ft. Az eredeti előirányzathoz képest
megtakarítás mutatkozik, így a Csárdaszállási óvoda működési kiadásai fedezetet nyújtottak az étkeztetésnél az
állami támogatás visszafizetésére, valamint a Csárdaszállási Önkormányzatnak nem kellett átutalnia a tervezett 175
E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást sem.
A beruházásoknál, azon belül is a kis értékű tárgyi eszközök között került elszámolásra egy nyomtató beszerzése.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott önálló gazdasági
szervezettel rendelkező intézmény gazdálkodásának bemutatása (készítette: Mraucsik Lajosné
intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
Intézményünk 2016. évben 610 224 E Ft mérleg főösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 0,7%-kal 4 337 E Ft-

tal haladta meg a 2015. évi eredeti előirányzatot.
Kiadási oldalon:
az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege: 338.716 E Ft
az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege: 271 508 E Ft
fejlesztés: 0 E Ft
Bevételi oldalon:
Idős otthoni ellátáshoz kapcsolódó szakmai dolgozók bértámogatása: 122 484 E Ft
Idős otthoni ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás: 37 744 E Ft
Alapellátás állami támogatása: 66 078 E Ft
Kedvezményes étkeztetés állami támogatása: 76 467 E Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 10 783 E Ft
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok állami támogatása: 17 700 E Ft
Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (Áfá-val): 224 464 E Ft
Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj bevétel: 18 990 E Ft
Támogató Szolgálat működési támogatása: 9 208 E Ft
Önkormányzati támogatás- működési célú: 26 306 E Ft
Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú: 0 E Ft
Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére 2016. évben két alkalommal került sor:
Belső ellenőrzés:
1. Az intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználása.
Az ellenőrzés célja, annak megállapítása:
az ellenőrzött intézmény működése és gazdálkodása szabályozott-e,
az ellenőrzés alá vont időszakban (2014.01.01-2015.12.31) a beszámoló és a nyilvántartások egyezősége
biztosított e, finanszírozási gondok voltak e,
az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett e,
az okmányfegyelem betartása hogyan érvényesült,
a humánerőforrás biztosított-e, a bérrel kapcsolatos költségek ellenőrzése,
a vagyonnyilvántartás ellenőrzése, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenység szabályozott e, a
tulajdonvédelem biztosított e
a pályázati pénzeszközök felhasználása szabályosan történt e
Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, mind a szabályozottságot, mind a dokumentáltságot megfelelőnek tartotta a
vizsgált időszakban, túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatási igényt és felhasználást nem állapított meg.
Magyar Államkincstár ellenőrzése:
2. Az intézménynél működő Támogató Szolgálat működési támogatása felhasználásának ellenőrzése 2015.
évre vonatkozóan.
Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.
I. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI
Ellátotti létszám átlagos alakulása 2016. évben (mutatószám alapján):
Ellátási forma

Normál idősek otthona
Átmeneti elhelyezés
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás
Családsegítés és gyermekjóléti ellátás
Diákétkeztetésben résztvevők száma (óvoda,
iskola)
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

2015. december 31 – énaz 2016. december 31 –énaz
Intézményi szolgáltatásokat Intézményi szolgáltatásokat
átlagosan igénybevevők
átlagosan igénybevevők
száma
száma
172 fő
172 fő
10 fő
10 fő
73 fő
68 fő
188 fő
174 fő
31 fő
31 fő
10 fő
10 fő
138 fő
138 fő
25 fő
24 fő
800 fő
800 fő
189 fő
189 fő
741 fő
708 fő
- tavaszi szünet: 102 fő nyári
szünet: 171 fő őszi szünet:
75 fő

Szabad kapacitás terhére kiszolgált étkeztetés
(váll. által fenntartott bölcsőde, óvoda, Bethlen
Gábor Szakképző, munkahelyi étkeztetés,
rendezvények)

320 fő

téli szünet 127 fő
300 fő

Az ellátást igénybevevők számának alakulása az előző évihez képest nem sokban változott. Az ellátási formákra az
igény folyamatos, melyet intézményünk a lehető legrövidebb időn belül megpróbál kiszolgálni. Az idős otthoni ellátás
egész évben 100%-os kihasználtsággal működött.
Az alapellátásban nyújtott szolgáltatások közül a házi segítségnyújtásban, a szociális étkezésben tapasztalható
csökkenés az előző évihez képest.
Ennek oka a házi segítségnyújtás vonatkozásában egyrészt, hogy az ellátottaink egy része bekerült az idős otthoni
ellátásba másrészt, hogy a településen jelen vannak egyéb szolgáltatók is. Ezzel magyarázható a szociális
étkeztetésben résztvevők számának csökkenése is.
Jellemzően a magasabb gondozási szükséglettel rendelkező személyeket intézményünk látja el a településen, mert
az intézmény szerteágazó tevékenységi köre növelni képes az ellátottak biztonság érzetét, szívesebben igénylik az
általunk nyújtott szolgáltatási formákat, mint az egyéb szolgáltatókét.
Összességében elmondható, hogy a település lakosságszámának csökkenése és a településen jelenlévő más
szolgáltatók intézményünk ellátotti számát is befolyásolják. Bízunk benne, hogy az alapellátásban ellátott
gondozottaink száma a jövőben nem csökken tovább és egy stabil ellátotti létszámmal tud intézményünk a
következő években dolgozni.
A gyermekétkeztetésben résztvevők száma 741 főről 708 főre csökkent, mely a szeptemberi iskolai osztályok
számának csökkenéséből ered legfőképpen.
Minden ellátást igénylőnek a szükségleteihez igazodó szolgáltatást próbálunk biztosítani. Alkalmazkodunk a
különböző diétás étkeztetések kapcsán mind az idős ellátottak, mind a gyermekek igényeihez és a szakmai
elvárásokhoz.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 152 fő.
Közfoglalkoztatottak száma december 31-én: 35 fő volt, átlagosan 2016. évben az intézménynél dolgozó
közfoglalkoztatottak száma: 35 fő.
Az előző évekhez hasonlóan 2016. évi létszámgazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt fektettünk a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapból támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak – a lehetőségek szerinti - minél
nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink külső
környezetének „szépítését” is nagyban elősegítette.
A közfoglalkozatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősekkel töltött idő arányának növelése, mely által
nőtt az elégedettség és részben csökkent a dolgozóink leterheltsége.
Az intézményben munkát vállaló közfoglalkoztatottak szeretnek az egységeinkben dolgozni, lehetőség esetén
szívesen vállalnak újra munkát intézményünknél. Hamar beilleszkednek és könnyen alkalmazkodnak az
elvárásokhoz, feladatokhoz.
III. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat (E Teljesítés
(E
Ft)
Ft)
Ft)
Személyi juttatások
268 024
334 492
330 429
Munkaadót terhelő járulékok
70 692
89 622
89 622
Dologi kiadások
271 508
244 935
243 649
Elvonások és befizetések
0
6 066
6 066
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
0
1 311
1 311
Áfával
Működési kiadások összesen
610 224
676 426
671 077
Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakult 2016. évben. A módosított
előirányzatokba beépítésre kerültek az állam által külön finanszírozott bértételek összegei, mint a bérkompenzáció,
ágazati és kiegészítő ágazati pótlékok. Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások alakulása
valamennyi jogcím esetében a megengedett költségvetési létszámunk és a közfoglalkoztatottak törvény alapján
kötelezően fizetendő bérjuttatására került kifizetésre, összesen 330 429 E Ft összegben. Az előirányzatokból nem
teljesített 4 063 E Ft a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 2017. évi előlegre kapott támogatás, mely az intézmény
pénzmaradványának része.
A

munkavállalói

járulékok a

bérkifizetésekhez

kapcsolódó

járulékok teljesítését tükrözik. A módosított

előirányzatokba a személyi juttatásoknál részletezett plusz bérekhez kapcsolódó járulékok kerültek beépítésre az év
során.
A járulékok vonatkozásában külön ki szeretnénk emelni a rehabilitációs járulékra befizetett összeget, mely 2016.
évben 4 294 E Ft volt. Az intézmény foglalkoztatottainak száma 152 fő. Amennyiben az intézmény ennek 5%-áig (8
fő) megváltozott munkaképességű személyt alkalmazna, mentesülne a járulékfizetési kötelezettség alól. Az
intézményben jelenleg 3 fő megváltozott munkaképességű személy dolgozik, várhatóan a következő években sem
fog számuk nőni, mert olyan fizikai terhelésnek vannak kitéve a munkavégzés során, melyet nem képesek egészségi
állapotukból eredően elvégezni.
Dologi kiadások
A dologi kiadások teljesítése 243 649 E Ft összegben realizálódott, mely 0,5%-kal, 1 286 E Ft –tal alacsonyabb a
módosított előirányzatnál. Ennek oka, hogy a 2016. évi közüzemi számlák teljesítéséhez kapcsolódóan nem érkezett
meg valamennyi számla, ezen fel nem használt előirányzati összeg az év végi maradvány részét képezi.
Összességében elmondható, hogy elegendő forrást biztosítottak a jogcímeken megtervezett összegek a kiadások
teljesítéséhez valamennyi kormányzati funkciónk esetében. Ahol a bevétel elmaradása kiadáscsökkentést is
eredményezett, ott rendelet módosítással csökkentésre kerültek az előirányzatok.
A működési kiadásaink terv szerinti alakulása kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított az egész éves működésünk
során.
Beruházások
Az államháztartási számvitel 2014. évi változásával együtt a kis értékű tárgyi eszközök (200 E Ft) beszerzése
kikerült a dologi kiadások jogcímei közül, és a beruházások között kerülhet elszámolásra.
Ezen jogcímen 7 377 E Ft összegű teljesítés történt Áfa-val együtt. Ebből 2 328 E Ft összeg a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapból támogatott, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozásának keretén belül
került felhasználásra, melyből kerékpárok, takarító kocsik, takarító szettek, mosó-és szárítógépek, gőztisztító,
porszívó, vasaló került beszerzésre.
További 691 E Ft a Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi feltételeinek a javítását szolgáló beszerzést takar,
melynek fedezetét állami támogatás biztosította. Szintén állami támogatásból, 1 180 E Ft összegben gépkocsi
beszerzés is megvalósult a Gyermekjóléti Központhoz. Az Őszi Napsugár Idősek Otthonában 613 E Ft összegben
beszerzésre került egy gázbojler, mely az egész épület meleg víz ellátását biztosítja. A rég bojler 10 éves működést
követően nem volt javítható, ezért szükségessé vált a cseréje.
A fennmaradó 2 565 E Ft összeg az idősellátás működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését foglalja
magába, mely fénymásoló gépek, tűzhely, televízió, kávéfőző, mikrohullámú sütő, mosógépek beszerzését foglalja
magába. Az intézmény működési bevétele és az állami támogatás a beszerzésekhez elegendő fedezetet biztosított.
IV. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek – ellátási díjak, szolgáltatások
ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke, általános
forgalmi adó, egyéb működési bevételek
Előző évi maradvány igénybevétele
Központi irányítószervi támogatás

Eredeti előirányzat
31 457
243 454
0
366 770

Módosított
Teljesítés
előirányzat
31 457
31 457
224 453
224 453
1 370
419 146

1 370
417 861

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A fejezeti kezelésű működési célú bevétel a Nemzeti Foglalkoztatási támogatást foglalja magába. A Nemzeti
Foglalkoztatási Alap bértámogatás jogcímen 2016. évben 31 457 E Ft-ot utalt ki intézményünknek, mely az
átlagosan 35 fő közfoglalkoztatott munkabéréhez, valamint a közfoglalkoztatási programhoz tartozó kis értékű tárgyi
eszköz és munkaruha beszerzéséhez biztosított forrást. A támogatás intenzitása 100% volt az év során.
Működési bevételek
1.
Szolgáltatások ellenértéke
Ezen a jogcímen a szabad kapacitás terhére végzett étkezési szolgáltatás térítési díjának bevétele került
elszámolásra, melynek 2016. évi összege 26 128 E Ft. Ide tartozik a külsős óvodák és bölcsődék, Bethlen Gábor
Szakképző Intézmény, Református Szeretetotthon étkeztetése, továbbá az igénybevett munkahelyi étkeztetés és a
rendezvényi étkeztetésből (táborok) származó bevételek elszámolása.
2.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke jogcímen 186 E Ft összeg került elszámolásra 2016. évben, mely a
továbbszámlázott szolgáltatások díját foglalja magába (rendezvényekre ital továbbszámlázás, telefon magáncélú
használatának továbbszámlázása dolgozók, ellátottak felé).
3.
Az ellátási díjak bevétele 224 453 E Ft összegben realizálódott az év során, mely az intézmény
alapfeladataiból származó bevételeket foglalja magában. A tervezett és módosított bevételi előirányzatok közel 19
millió forintos eltérése egyrészt az idős otthoni térítési díjak elmaradásából (nem 100%-os fizetőképesség), másrészt
a szociális étkeztetés létszámának csökkenéséből, továbbá a gyermekétkezést igénybevevő gyermekek számának
csökkenéséből ered.
A többi ellátási forma esetében a tervezett és teljesült bevételek közel azonos szinten alakultak az év során.
Azokon a jogcímeken ahol bevétel kiesés volt, ott a kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek a bevétel kiesés
szintjére, azaz nem eredményezett többlet önkormányzati kiegészítést vagy állami támogatás többlet igényt az év
során.

Előző évi maradvány igénybevétele
Az előző évi maradvány felhasználása megtörtént 2016. I. negyedévében, a maradvány feladattal terhelt volt, így a
gazdálkodási év első negyedében a feladathoz kapcsolódóan annak felhasználása meg is történt, elsősorban a
nemzeti foglalkoztatási alapból támogatott közfoglalkoztatottak bérére.
Központi irányító szervi támogatás
Jogcím megnevezése
Eredeti (E Ft)
Módosított (E Ft)
Teljesítés (E Ft)
Állami támogatás- idős otthon szakmai
122 484
127 696
bértámogatásához
Állami támogatás- idős otthon üzemeltetési
37 744
37 214
támogatásához
Állami támogatás- alapellátás
66 078
64 201
Állami támogatás- Családsegítés, gyerekjólét
17 700
17 700
Állami támogatás-gyermekélelmezés és
87 250
82 283
rászoruló gyermekélelmezés
Állami támogatás- Támogató Szolgálat
9 208
9 208
működési támogatása
Állami támogatás- Ágazati pótlék beépítése
20 195
Állami támogatás- Kiegészítő ágazati pótlék
25 412
beépítése
Állami támogatás- Kereset kiegészítés fedezete
8 931
Önkormányzati támogatás- szociális feladatok
18 122
18 122
Önkormányzati támogatás- gyermekélelmezés
1 617
1 617
Önkormányzati támogatás- Család és
6 567
6 567
417 230
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Összesen
366 770
419 146
Az intézmény gazdálkodása a megítélt állami és önkormányzati támogatások felhasználásával kiegyensúlyozott volt.
A tervezett önkormányzati kiegészítést egyik feladat esetében sem léptük túl. Az állami támogatás, az intézményi
működési bevételek, valamint az önkormányzat által biztosított kiegészítés valamennyi kiadás finanszírozására
elegendő forrást biztosított.
Összességében 2016. évben az intézmény működéséhez 26 306 E Ft összegű irányító szervi támogatást kellett
biztosítania az önkormányzatnak, melyből 18 122 E Ft kapcsolódik a szociális alapszolgáltatás feladataihoz, 1 617 E
Ft a gyermekétkezéshez, további 6 567 E Ft összeg pedig a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
működéséhez.
V. MARADVÁNY
2016. évben az intézménynek 4 064 E Ft összegű maradványa keletkezett, mely a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól
kiutalt közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérelőleg összege.
VI. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYNÉL ALKALMAZOTT BELSŐ KONTROLLRENDSZERRŐL 2016. ÉVBEN
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. § (2) bekezdése alapján a „belső kontrollrendszer
létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével”.
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:
világos a szervezeti struktúra,
egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
átlátható a humánerőforrás-kezelés.
Ezen iránymutatás alapján 2016. évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, a
felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az ETIKAI kódex aktualizálása is
megtörtént, mely az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű.
A folyamatba épített belső ellenőrzés kapcsán két alkalommal került hiba feltárásra, melyet még a 2016-os évben
javítottunk, korrigáltunk.
VII. PÁLYÁZATOK
Az intézmény 2016. évben saját szervezetként két darab pályázatot nyújtott be. Egyik a KAB-KEF-16-A, mely az
Emberi Erőforrás Minisztériumhoz került benyújtásra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 990 E Ft összeg
támogatást nyújt, 100%-os intenzitás mellett.
Másik az EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése keretében benyújtott pályázat,
melynek elbírálása folyamatban van, a támogatási összeg 34 932 250 Ft, intenzitása 100%.
Sikeres pályázat esetén mindkét pályázat megvalósítója a Család- és Gyermekjóléti Központ lesz.
Az intézmény a fenntartó társulás neve alatt pályázatot nyújtott be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által

kiírt SZOC-16-FEJL-B jelű „Informatikai fejlesztés, informatikai eszköz beszerzése” pályázati kiírásra. A pályázat
sikeres elbírálásban részesült, ennek keretében beszerzésre került 1 db multifunkcionális nyomtató a Támogató
Szolgálat működéséhez 150 000 Ft összegben, a támogatás intenzitása 100% volt.
A TOP kereteiben intézményünk elkészítette a TOP-4.2.1-15 pályázati kiírásra „Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése a Térségi Szociális Gondozási Központban” elnevezésű pályázatot, mely az 5. számú Idősek Nappali
Klubjának infrastrukturális fejlesztését irányozza elő. A projekt költségvetési főösszege: 61 296 230 Ft, támogatási
intenzitás 100%. A pályázat elbírálás alatt áll.
Pályázat nyújtottunk be a VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” pályázati kiírásra, mely az
Öregszőlőben működő Szent Imre Idősek Otthona és 3. számú Idősek Klubjának infrastrukturális és energetikai
felújítását foglalja magába. A projekt költségvetése 37 632 345 Ft, a támogatási intenzitása 85%. A pályázat
elbírálás alatt áll.
2016. évben sikeres pályázatunk volt még a TP-1-2015 számú „A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” kiírt pályázat. Ennek
keretében a tanyagondnoki szolgálat működtetéséhez 2 222 222 Ft összegben eszközöket tudtunk beszerezni. A
projekt támogatási intenzitása 90% volt.
Fentieken túl az önkormányzattal közösen dolgoztuk ki az intézményünk főzőkonyhájához kapcsolódó
Belügyminisztérium által az EBR42 rendszerben kiírt pályázatot, mely a konyha infrastrukturális fejlesztését és
eszköz beszerzését teszi lehetővé. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a 95%-os támogatási intenzitás mellett
a projekt összköltsége 31 733 231 Ft.
VIII. ÖSSZEGZÉS
Az intézmény az előző évekhez hasonlóan 2016. évben is a szakmai követelmények betartása mellett a minimális a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. A korábbi évekhez hasonlóan egész
évben törekedtünk a hatékony és takarékos gazdálkodásra.
Intézményünket folyamatosan segítette ebben az évben is a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány, támogatásai révén
ellátottaink mindennapjai színesebbek lehettek.
Intézményünk ebben az évben is megszervezte a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvánnyal közösen az Idősek Városi
Karácsonyát és valamennyi helyi rendezvényen részt vettek dolgozóink vagy ellátottaink.
Ebben az évben is folyamatosan kerestük a pályázati forrásokat. Ellátottaink elégedettségét megpróbáltuk különféle
belső rendezvényekkel is növelni.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2016. évi zárszámadási beszámolót elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadási beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi
zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a
továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadási
beszámolójának
a) bevételi főösszegét 802.834 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 798.577 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 798.475 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 2.973 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 1.386 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 787.577 ezer
forint, melyből:

a) személyi juttatás 415.288 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 113.089 ezer forint,
c) dologi kiadás 259.200 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 11.000 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 286 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 10.714 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2016. évi átlagos
statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.
7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat
felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9.
melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzati Társulás 2016. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
Határidők és felelősök:
Határidő: 2017. 05. 31., Felelős: Toldi Balázs elnök
Gyomaendrőd, 2017. április 20.

1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi mérleg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevételek összesen
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Hiány/többlet
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B
2016. eredeti ei.
243 545
492 307
0
0
0
735 852
0
0
0
0
0
0
735 852
352 307
93 448
290 097
0
0
0
0
735 852
0
0
0
0
0
735 852
0

adatok ezer forintban
C
D
2016.IV.mód.ei. 2016.teljesítés
224 737
224 735
574 807
572 792
948
948
0
0
1 386
1 386
800 492
798 475
0
0
2 658
2 658
315
315
0
0
2 973
2 973
1 386
1 386
804 851
802 834
419 351
415 288
113 089
113 089
261 392
259 200
0
0
0
0
0
0
0
0
793 832
787 577
286
286
10 733
10 714
0
0
11 019
11 000
0
0
804 851
798 577
0
4 257

2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Önkormányzati Társulás összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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adatok ezer forintban
B
C
D
2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei. 2016.teljesítés
0
0
0
0
61
60
488 046
539 737
537 722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
488 046
539 798
537 782
0
0
0
0
2 658
2 658
0
0
0
0
0
0
0
2 658
2 658
0
0
0
0
0
0
488 046
542 456
540 440
0
0
0
91
223
222
4 261
3 613
3 613
0
948
948
0
0
0
0
0
0
4 352
4 784
4 783
0
0
0
0
0
0
0
315
315
0
0
0
0
315
315
0
16
16
0
0
0
4 352
5 115
5 114
0
0
0
243 454
224 453
224 453
0
31 457
31 457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243 454
255 910
255 910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 370
1 370
0
0
0
243 454
257 280
257 280
0
0
0
243 545
224 737
224 735
492 307
574 807
572 792
0
948
948
0
0
0
0
0
0
735 852
800 492
798 475
0
0
0
0
2 658
2 658
0
315
315
0
0
0
0
2 973
2 973
0
1 386
1 386
0
0
0
735 852
804 851
802 834

3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi kiadásai
adatok ezer forintban
B
C
D
2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei. 2016. teljesítés
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
Személyi juttatás
0
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
Dologi kiadás
0
519
492
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
Működési célú tartalék
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
Működési kiadás összesen
0
519
492
Felújítás
0
286
286
Beruházás
0
2 214
2 214
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
2 500
2 500
Finanszírozási kiadások
0
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
0
3 019
2 992
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
0
0
Személyi juttatás
84 283
84 859
84 859
Munkaadókat terhelő járulék
22 756
23 467
23 467
Dologi kiadás
18 589
15 938
15 059
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
Működési célú tartalék
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
Működési kiadás összesen
125 628
124 264
123 385
Felújítás
0
0
0
Beruházás
0
1 142
1 123
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
1 142
1 123
Finanszírozási kiadások
0
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
125 628
125 406
124 508
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
0
Személyi juttatás
268 024
334 492
330 429
Munkaadókat terhelő járulék
70 692
89 622
89 622
Dologi kiadás
271 508
244 935
243 649
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
Működési célú tartalék
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
Működési kiadás összesen
610 224
669 049
663 700
Felújítás
0
0
0
Beruházás
0
7 377
7 377
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
7 377
7 377
Finanszírozási kiadások
0
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
610 224
676 426
671 077
Önkormányzati Társulás összesen
0
0
0
Személyi juttatás
352 307
419 351
415 288
Munkaadókat terhelő járulék
93 448
113 089
113 089
Dologi kiadás
290 097
261 392
259 200
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
Működési célú tartalék
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
Működési kiadás összesen
735 852
793 832
787 577
Felújítás
0
286
286
Beruházás
0
10 733
10 714
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
11 019
11 000
Finanszírozási kiadások
0
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
735 852
804 851
798 577
A
megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felújítások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Önkormányzati Társulás összes felújítás
Beruházások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz.

Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz.
Önkormányzati Társulás összes beruházás
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adatok ezer forintban
B
C
C
2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei.
2016.teljesítés
0
0
0
0
286
286
0
0
0
0
0
0
0
286
286
0
0
0
0
2 214
2 214
0
1 142
1 123
0
7 377
7 377
0
10 733
10 714

5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi létszáma

1
2
3
4

A

B

C

megnevezés

2016. engedélyezett
létszám (fő)

2016. átlagos statisztikai
létszám (fő)

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ - 152 engedélyezett+35 közfoglalkoztatott
Önkormányzati Társulás összesen

5

0
32
152
184

0
32
187
219

6. melléklet

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Főkönyvi szám
131114
131123
1319123
131124

B
C
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Főkönyvi szám megnevezés
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

Bruttó

Eszközök összesen:

D

780 726
792 657
1 717 818
2 788 590

Halmozott écs
780 726
213 368
1 717 818
2 788 590

6 079 791

5 500 502

adatok forintban
E

Nettó
0
579 289
0
0

579 289

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Főkönyvi szám
1522133
131114
131124
131163

Főkönyvi szám megnevezés
Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb épület
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű
Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti

Bruttó
225 000
118 110
1 624 963
7 168 504

0
118 110
1 624 963
1 689 019

Nettó
225 000
0
0
5 479 485

9 136 577

3 432 092

5 704 485

Bruttó
1 967 750
403 150
1 180 000
24 882 145
6 812 000
336 500
7 948 970

Halmozott écs
1 634 702
82 514
34 175
24 882 145
6 812 000
336 500
7 948 970

Nettó
333 048
320 636
1 145 825
0
0
0
0

Eszközök összesen:

43 530 515

41 731 006

1 799 509

Mindösszesen:

58 746 883

50 663 600

8 083 283

Eszközök összesen:

Halmozott écs

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31.
Térségi Szociális Gondozási Központ
Főkönyvi szám
13112
131121
13116
131912
131916
11291
1319122

Főkönyvi szám megnevezés
Egyéb gép, berendezés
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű
Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti
""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép, berendezés"
""0""-ra,Aktivált járművek"
""0""-ra,Aktivált, kisértékű szellemi "
"0" leírt Gép:Aktivált,Egyéb gép
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7. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2016. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
A

B

Állami támogatás megnevezése
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

Térségi Szociális Gondozási Központ
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása kötelező
önkormányzati
a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladatai
feladat
Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása önként vállalt
a)elismert szakmai dolg.bértám
önkormányzati
b)intézmény-üzemeltetési támogatás
feladat
Gyermekétkeztetés támogatása
kötelező
a)elismert szakmai dolg.bértám
önkormányzati
b)intézmény-üzemeltetési támogatás
feladat
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
kötelező
önkormányzati
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
feladat
önként vállalt
önkormányzati
feladat
Támogató Szolgálat
önkormányzati
feladat
Tanyagondnoki Szolgálat
önként vállalt
feladat
d)Munkahelyi étkeztetés
e)Külső óvodai étkeztetés
f)Rendezvényi és külső iskolai étkeztetés

D

E

F

G

H

Fejezeti
kezelésű
támogatás

állami
támogatás

állami támogatás
bérkifizetéshez

működési
bevétel

önkormányzati
kieg.tám

műk.kiadás és
pénzmaradvány

Bevételek

Kiadások

Saját működési
bevétel többlet
működési hiányba
való
átcsoportosítása

0

300

82 041

20 442

127 696
37 214

29 357

29 588
47 043

5 335

28 032

19 092

15 838

1 651

5 652

9 208

52 412
47 043

564
0
0
0
0
0
0
0

5 652

0

2 954

13 664

0

2 609

7 609

0

3 770

3 393

377

14 005

12 365

1 640

15 245

13 763

1 482

31 157
671 077

0
4 063

1 502

5 000

31 157
31 457

337 790

55 134

224 453

0

119 587

0

5 114

26 306

124 508
0
0

7

149 043
157 053
183 575

146 061

önként vállalt
feladat
önként vállalt
feladat

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása és
önként vállalt
felhasználása
feladat
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
kötelező
Óvodai nevelés - Gyomaendrőd-Csárdaszállásönkormányzati
Hunya Kistérségi Óvoda
feladat
Gyomaendrődi Óvodák önkormányzati kiegészítő
támogatása
Csárdaszállási telephelyen működő óvoda
kiegészítő támogatása

adatok ezer forintban
I

C

8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya A
1 Bevételek

B
C
január február

Saját működési
2 bevételek
20 742
Működési célú
támogatások
0
Állami
3 támogatások
28 372
önkormányzati
4 támogatás
2 963
Bevételek
5 összesen
6
7 KIADÁSOK
8 Dologi kiadás
Rendszeres
személyi
9 juttatás
Munkaadókat
terhelő
10 járulékok
11 Fejlesztés
Kiadások
12 összesen

D
E
március április

F
május

G
június

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016. évre

H
július

I

J

augusztus szeptember

adatok ezer forintban
K
L
M
N
O
P
október november december összesen Módosítás Teljesítés

20 742

20 742

20 742

20 742

20 742

18 016

18 018

20 742

20 742

20 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 372

28 372

28 372

28 372

28 372

28 372

28 372

28 372

28 372

28 372

2 963

2 963

2 963

2 967

2 963

-1 666

-1 667

2 963

2 963

2 964

52 077

52 077

52 077

52 081

52 077

44 722

44 723

52 077

52 077

52 078

január február március április
május június
július
augusztus
23 851
23 851 23 851
23 851 23 851
23 851 16 496 16 497

szeptember

52 077

23 851

224 453

224 453

0

31 457

31 457

28 372 340 464

394 210

392 924

26 306

26 306

26 306

52 081 610 224

676 426

675 140

0

2 967

október november december összesen Módosítás Teljesítés
23 851
23 852
23 855 271 508 244 935 243 649

22 335

22 335

22 335

22 335

22 339

22 335

22 335

22 335

22 335

22 335

22 335

5 891
0

5 891
0

5 891
0

5 891
0

5 891
0

5 891
0

5 891
0

5 891
0

5 891
0

5 891
0

5 891
0

52 077

52 077

52 077

52 077

52 081

52 077

44 722

44 723

52 077

52 077

52 078

8

20 742 243 454

22 335 268 024

334 492

330 429

70 692
0

89 622
7 377

89 622
7 377

52 081 610 224

676 426

671 077

5 891
0

9. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2016. év

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

A
bevételek
1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:

intézményi működési bevételek
előző évi költségvetési
kiegészítések
Működési célú kölcsönök
visszatérülése
Működési célú támogatásértékű
bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
áh-n kívülről
Maradvány működési célú
igénybevétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2. Működési bevételek összesen:
2.pont aránya az 1.ponthoz %

adatok ezer forintban
B
C
D
E
F
G
H
I
J
2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
kiadások
2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
709 405 744 720 780 837 802 834 1.Költségvetési kiadások össz 695 109 738 670 779 451 798 577
Ebből:

233 581

225 359

211 826

9 337

3 869

0

0 Munkaadót terhelő jár.

0

0

0

0 Dologi kiadás

452 448

514 742

553 030

0

750

0

10 561

0

6 050

-6

0

0

0

0

0

705 921
99,51%

744 720
100,00%

770 906
98,73%

224 735 Személyi juttatás

Működési célú kölcsönök
572 792 nyújtása

Működési célú
948 támogatásértékű kiadások
Működési célú
pénzeszközátadás
1 386 államháztartáson kívülre
0 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Függő, átfutó, kiegyenlítő
0 kiadások
2. Működési kiadások
799 861 összesen:
99,63%

323 566

380 730

412 147

415 288

76 866

87 605

111 564

113 089

293 016

266 087

243 268

259 200

0

0

0

0

0

228

850

0

0

0

0

0

0

0

0

-450

0

0

0

692 998
99,70%

734 650
99,46%

767 829
98,51%

787 577
98,62%

695 109

738 670

1 221

0

Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2016. év

1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:
Felhalmozási bevételek, tárgyi
eszk.ért,egyéb

709 405

744 720

780 837

802 834 1.Költségvetési kiadások össz

adatok ezer forintban
779 451 798 577

Ebből:

0

0

0 Felújítások

0

9

0

286

9. melléklet

23

Felhalmozási célú kölcsönök
megtérülése
Felhalmozási célú támogatások áh-n
belülről

24

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

25
26

22

0
1 984

0
0

0 Beruházások

0
9 211

Felhalmozási célú kölcsönök
2 658 nyújtása

1 500

0

720

315

Maradvány felhalmozási célú
igénybevétele

0

0

0

0

Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0

27
28

2. Felhalm.és tőkebevételek össz.

29
30

2.pont aránya az 1.ponthoz %
Összesen %

31

Működés és felhalmozás összesen:

3 484

0

9 931

0,49%
100,00%

0,00%
100,00%

1,27%
100,00%

709 405

744 720

780 837

2 973

Felhalmozási célú
támogatásértékű kiadások
Felhalmozási célú
pénzeszközátadás áh-n
kívülre
Egyéb felhalmozási célú
kiadás
Függő, átfutó, kiegyenlítő
kiadások
2. Felhalmozási kiadások
összesen:

2.pont aránya az 1.ponthoz
0,37% %
100,00% Összesen %
Működés és felhalmozás
802 834 összesen:

10

890

4020

11622

10714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 111

4 020

11 622

11 000

0,30%
100,00%

0,54%
100,00%

1,49%
100,00%

1,38%
100,00%

695 109

738 670

779 451

798 577

10. melléklet
2016. évi maradvány alakulása

A

B

C

D
Összes
maradvány

Megnevezés
Összes
kiadás

1

2
3
4

Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati
Társulás
GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási
Központ
Önkormányzati Társulás
összesen

E

adatok ezer forintban
F

Jóváhagyott maradványból
kötelezettséggel
terhelt
maradvány

Összes
bevétel

szabad
maradvány

540 440

540 440

0

0

0

124 508

124 701

193

193

0

671 077

675 141

4 064

0

4 064

1 336 025

1 340 282

4 257

193

4 064
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11. melléklet
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása a 2016. évi beszámolóhoz
A

B

Bruttó érték
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

C

2015. évi záró

Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Beruházások
Összesen:

337
0
49487
0
49824

Értékcsökkenés
Megnevezés

D
adatok ezer forintban
2016. évi záró Különbség ( +; )
337
0
0
0
58185
8698
225
225
58747
8923

2015. évi záró 2016. évi záró Különbség ( +; )
337
337
0
0
0
0
41213
50327
9114
0
0
0
41550
50664
9114

Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Beruházások
Összesen:

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
Megnevezés
2016. évi záró 2016. évi záró
Százalék
bruttó érték
nettó érték
Immateriális javak
337
0
0%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
58185
7858
14%
Összesen:
58522
7858
13%
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
Megnevezés
2016. évi záró 2016. évi záró
Százalék
bruttó érték
0-ra írt érték
Immateriális javak
337
337
100%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
58185
46673
80%
Összesen:
58522
47010
80%
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról
Omiliákné Csikós Anikó
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!
A Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője Weigertné Gubucz Edit elkészítette a 2017. április 29. –
május 1. között megrendezett XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál pénzügyi és szakmai beszámolóját, mely az
előterjesztés mellékletében található.
Weigertné Gubucz Edit beszámolójában kéri, hogy a Képviselő-testület döntsön a a XIX. Nemzetközi Sajt és
Túrófesztivál megrendezése során felmerült tényleges kiadások és realizálódott bevételek különbözetének (
984.950,-Ft) többletforrás biztosításáról.
Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására döntéseinek meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló a XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kállai Ferenc Kulturális Központ XIX.
Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Többletforrás kijelölése a a XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál költségeire"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
megrendezése során felmerült tényleges kiadások és realizálódott bevételek különbözetére a szükséges 984.950,-Ft
összegű többletforrást a 2016. évi szabad maradvány terhére biztosítja.
A 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a rendezvény szervező Kállai Ferenc Kulturális
Központ intézmény költségvetésében a többletforrás kerüljön beépítésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
55

XIX. Gyomaendrődi Nemzetközi
Sajt- és Túrófesztivál
2017. április 29. – május 1.
Beszámoló

Készítette:

Weigertné Gubucz Edit
mb intézményvezető

Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e-mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283-524

Az idei évben a Gyoma 300 rendezvénysorozat egyik programelemeként kerül
megrendezésre a XIX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál 2017. április
29 - május 1. között.
A fesztivál szervezését és lebonyolítását a Kállai Ferenc Kulturális Központ végezte.
Az intézmény életében bekövetkezett újabb vezető váltás az elmúlt évhez hasonlóan
ismét kevesebb időt hagyott a fesztivál megszervezésére, mint az szükséges lett
volna.
Az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve, a fesztivál megszervezésekor a legfőbb
cél az volt, hogy a vendégek megelégedettek legyenek, jól szórakozzanak, a
szakmai színvonalat emeljük, a sajtosok és árusok számát növelni tudjuk, valamint
méltó állomása legyen a rendezvény a Gyoma 300 programsorozatnak.
Szakmai partnerként az idei évben is a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a KKASE Sajtkészítők
Országos Szövetsége vállalta a rendezvény szakmai színvonalának emelését.
Tőlük elsősorban a szakmai jellegű programok megvalósításában kaptunk jelentős
támogatást. A partnerekkel az egyeztetések már február elején megkezdődtek.
Közös megállapodásként mindenki egyetértett abban, hogy a szakmai színvonal
emeléséhez, nélkülözhetetlen olyan szakmai képzés, mely többlet ismeretet,
információt nyújt az ide érkező sajtmestereknek. A XIX. Gyomaendrődi Nemzetközi
Sajt és Túrófesztivál különlegességét jelentette, hogy a rendezvénnyel egy időben
került átadásra a Szakképző Iskola új egysége, a Bivalysajt üzem, melynek
köszönhetően a Bivalytelep meglátogatása, a sajtüzem új technológiájának
megismertetése jelentette a szakmai többletinformációkat az érdeklődők számára.
A KKASE tagjainak segítségével az idei évben is biztosított volt a fesztivál
jellegzetességét adó látványsajt készítés, valamint ötletüknek köszönhetően 2017 db
túrógombóc is elkészült a rendezvényen, illetve játékos formában sajttúrán vehettek
részt a vállalkozó szellemű fiatalok.
A fesztivál programtervének megtervezése a szakmai feladatokkal párhuzamosan
haladt. Az előző évről megtörtént döntéseknek és megállapodásoknak köszönhetően
a szórakoztató koncertek fellépői már részben biztosak voltak. A szabadidős
programok és kísérő rendezvények megtervezésénél jelentős szerepet játszott a
Gyoma 300 éves programsorozat és az ünnepi eseményekbe való beilleszthetőség.
A jubileumi évnek köszönhetően a kísérő programok megtervezésénél és
kivitelezésénél több intézmény vezetője és dolgozói is aktív résztvevői, szervezői és
megvalósítói voltak a rendezvényelemeknek. Mindezek növelték a rendezvény
sikerességét, sokszínűségét.
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e-mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283-524

Az előző évi programoknak megfelelően figyelembe vettük a hagyományőrző
programok iránti igényeket, törekedtünk a magas szakmai színvonalú gasztronómiai
események bemutatására, illetve igyekeztünk bővíteni a vásárosok kínálatát,
törekedve a kézműves termékeket forgalmazó kereskedők bemutatására.
A szórakoztató koncertek kialakításakor az élőzenekari koncertek megvalósítására
törekedtünk. Ez egyrészt abból a nézetből adódott, hogy az élő zenekari koncertek
előadás ideje lényegesebb hosszabb és hangzásilag, vizuálisan nagyobb élményt
jelent, mint a fél playback előadások. Ezáltal nagyobb nézőszámot is generál a
rendezvényre.
A rendezvény helyszíne az előző évihez képest nem változott. A Szabadság tér
központi frekvenciája segíti a rendezvény megközelíthetőségét, az átmenő forgalom
önkéntelenül is megáll, hisz közvetlen közelről érzékeli a rendezvényt.
A frekventált hely kifejezetten jó a város többi látnivalójának a megközelíthetősége
szempontjából is. Közel van hozzá a Körös Látogatóközpont, amely a rendezvény
idején az I. Tortamustra és Sütiverseny rendezvénynek adott otthont, valamint itt nyílt
meg az Ásványkiállítás, mely szintén kísérő rendezvénye volt a fesztiválnak. Az
Erzsébet liget megközelíthetősége és közelsége nem csak a Kilátó és a tanösvény
népszerűségének kedvezett, de a ligetben tudtunk helyet biztosítani új típusú
programoknak is, mint például a póni lovaglás, valamit az ugráló vár.
A Kis Bálint Általános Iskola udvarán második alkalommal került megrendezésre a
Sajtos és túrós ételek főzőversenye, mely lekerítettsége révén nagyon jó helyszínnek
bizonyul. A rendezvényelem sikerességének növelése érdekében nagyobb körben
szükséges megszólítani a főzőcsapatokat, nagyobb reklámot kell biztosítani,
esetlegesen pénzjutalmat lehet felajánlani motiválásként.
A lakosságot tájékoztató levelek a rendezvényről az idei évben is kihordásra kerültek,
hogy a környéken élők pontosan tájékoztatva legyenek a mindennapi mozgásukat
nehezítő változásokról.
A vendéglátásra az előző év tapasztalatainak megfelelően pályázatot írtunk ki. A
pályázat érvényes volt, a pályázók közül az intézmény számára legelőnyösebb
ajánlatot adó pályázó nyerte el a vendéglátás biztosítását. A rendezvény fejlődése
érdekében a következő években érdemes megfontolni, hogy a nyertes pályázó egyvagy két helyen állítson fel vendéglátó-kiszolgáló standot, vagy esetlegesen elbír-e
rendezvény két különböző egységet.
A 23/2011. (III. 8.) kormányrendelet értelmében az idei évben a Rex Biztonsági
Szolgálat munkatársait kértük fel a rend fenntartásához és a szükséges biztonsági
eszközök biztosításához, az éjszakai őrzésekhez, illetve a rendezvény biztonsági
tervének elkészítéséhez. A Biztonsági Szolgálat magas színvonalon végezte
munkáját. A látogatók közötti rendbontókat, kéregetőket feltűnés nélkül vezették a
rendezvény területén kívülre. A nagykoncertek ideje alatt megerősített szolgálattal
vigyázták a szórakozók biztonságát.
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A technikai eszközpark biztosításában a Zöldpark Kft. jelentős segítséget nyújtott. A
kivitelezésben a közcélú munkások is jelentős szerepet vállaltak. A technikai
eszközök sorában az egyik legnagyobb feladat az áramellátás kialakítása volt. Ez
már a 2016. évben is jelentett némi problémát. Az idei évben is az egyik sarkalatos
kérdése volt a rendezvénynek.
A rendezvény első napján sajnos az időjárás nem igazán kedvezett, így a
Gyomaendrőd Szeretlek! program, az idei évben is a Kállai Ferenc Kulturális Központ
színháztermében került megrendezésre. Bár a színházterem megtelt érdeklődőkkel,
a fesztivál szervezeti egységét mégis megtörte a kényszerű helyszínváltoztatás. A
programmal egy időben a Bethlen Gábor Szakképző Iskola éttermében
megkezdődött a sajtok begyűjtése és a zsűri megkezdhette értékelő tevékenységét.
Az esti órákra az erős szél meghozta az esőt, mely a fáklyás felvonulás végére
kezdett el cseperegni és az esti koncertet végigáztatta. Ennek ellenére a Hooligans
zenekar rajongói rendíthetetlenül végigállták a koncertet, és a tömeg csak az utcabál
kezdetén bomlott meg.
A vasárnapi napon már kedvezőbb időjárás mutatkozott, melynek köszönhetően a
rendezvényre kilátogatók létszáma igen nagy arányokat mutatott. Az esti
koncerteken ismét megtelt a Szabadság tér a lelkes érdeklődőkkel.
A hétfői napon a május elsejei lovas felvonulás közkedveltnek bizonyult. A
rendezvényre kilátogatók létszáma ezen a napon már nem mutatott olyan
nagymértékű változást az előző évi látogatószámhoz képest.
A színpadi programok mellett a rendezvényre látogatók a vásári forgatagot is
élvezhették. Sajtosok többféle kínálatából válogathattak, kóstolhattak és
vásárolhattak. Nagy érdeklődés övezte a sajtmesterek látvány sajtműhelyben
történő sajtkészítését, a vajköpülés kipróbálásának lehetőségét, valamint a frissen
készült túrógombóc is kivonzotta a látogatókat. A sajtos vásározók mellett további, az
egészséges életmódot támogató kiállítók termékei is megjelentek, mint gyümölcs
készítmények, házi lekvárok szörpök, mézek. A kézműves termékek sem hiányoztak,
kerámiák kézműves szappanok, saját készítésű ékszerek és egyéb kreatív termékek.
A fesztivál látogatottsága az előző évhez képest nagyobb volt. Folyamatosan, sokan
nézelődtek, vásároltak. Az árusok visszajelzései is pozitívak voltak. Az ide érkezők,
és helyi látogatók véleményei azt mutatják, hogy sikeres fesztivált zártunk.
A fesztivál alkalmával most is elégedettségi felmérést végeztünk, középiskolás
diákok segítségével. A válaszadókat motiválva, az Andromeda Travel felajánlásának
köszönhetően szállásfelajánlást sorsoltunk ki a kitöltők között.
Az előző véhez képest itt is látszik a növekedés, bár nagyon nehéz véleményre bírni
a rendezvényre kilátogatókat.
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A kérdőívek eredményéből néhány információ:
A válaszadók 55%-a nő, míg a 45 % férfi volt. A legtöbben 47,5% a 15-25 éves
korosztályból válaszoltak, de a 26-50 éves korosztályból is 32 % mondta el
véleményét.
A kérdőívet kitöltők 68% Gyomaendrődön él, 26% más településen és 8 fő válaszadó
külföldről érkezett.

Résztvevők lakóhely szerinti
megoszlása
Gyomaendrődi
más település
külfüldi

91 % ismerte a rendezvényt és közülük a többség már korábban is részt vett a
fesztiválon és arról is volt tudomása, hogy 3 napos a fesztivál. A rendezvény
típusokat ismerik (hagyományőrző, gasztronómiai, szabadidős programok és
szórakoztató koncertek).
A koncerteket a többség nagyon jónak ítélte. A teljes programkínálatot 43,7 %-a
nagyon jónak 32 %-a jónak ítélte.

Teljes programkínálat megítélése

Nagyon jó
Jó
Az előző évekhez képes jobb
Közepes
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Többen kifogásolták, hogy nem volt ingyenes a kilátó program, illetve a póni lovaglás.
A produkciók színvonalát, valamint a helyszínválasztást és a megközelíthetőséget az
1-5 fokú skálán 4-5-re osztályozták.
Legkevesebb ponttal a higiéniai szempontokat értékelték.
A rendezvény időzítésének és időtartamának megítélése kedvező, azonban sokan
jelölték a nyári időszakot (ami természetesen a sajtbemutatóknak nem kedvez.).
A válaszadók nagy többség jövőre is szeretne részt venni a rendezvényen.
Néhány megjegyzés, észrevétel a válaszadók tollából:
- Több illemhelység kialakítása, de ne mobil WC-vel.
- Mobil WC tisztasága hagy némi kifogásolni valót.
- Rendezett, korrekt
- Kevés helyen lehet enni.
- Az utolsó nap lehetne színesebb a program
- Nagyon jó volt a szervezés
A fesztivál lebonyolítása során továbbra is törekedtünk arra, hogy a hosszú távú
célok eléréséhez megtalált szakmai partnerrel, a KKASE- Sajtkészítők Egyesületével
kialakított jó kapcsolatot tovább vigyük. A Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók,
Sajtkészítők Egyesület tíz éves szakmai tapasztalatával, munkájával az
agrárvállalkozók esélyegyenlőségét, versenyképességét segíti.
A hosszabb távú együttműködés a fesztivál szakmai színvonalának megtartása, új
színfoltok megjelenése miatt fontos. A 2016 évben elsőként a gyomaendrődi
fesztiválon használt új minősítő rendszer egy kis korrigálást követően országosan
elterjedtté vált. Az egységes pontozási rendszer szakmailag, minőségileg
megalapozza a fesztivál jelentőségét. Mivel az országban az első olyan sajtfesztivál
a gyomaendrődi, ahol a sajtkészítők zsűriztethetik termékeiket, számunkra fontos,
hogy szakmai színvonalunk az együttműködő partnereink segítségével fejlődjön.
A rendezvény fejlődéséhez mindenképpen szükséges két sarkalatos technikai
kiegészítés. Az egyik az elektromos áram vételi lehetőség hosszútávra történő
megoldása, a másik pedig a nyilvános mosdó fenntartható kialakítása. Az elektromos
áram vételi lehetőség a város Szabadság téren történő rendezvényeinek a stabil
áramellátását oldaná meg hosszú távon, a nyilvános mosdó azonban nem csak a
rendezvényekhez köthetően jelentene megoldást, hanem a turisztikai szezonban az
Erzsébet-ligeti Kilátó és lombkoronasétány látogatóinak, a vízi –színpad fellépőinek,
nézőinek, valamint a ligetben és a város területén megtalálható turistáknak.
A rendezvény pénzügyi egyenlege negatív. A megnövekedett költségek a Gyoma
300 rendezvénysorozat kísérő elemeinek és a rendezvényhez nyújtott
szolgáltatásainak megnövekedéséből adódnak. Bár a bevételek növekedése
kimutatható az előző évhez képest, az látható, hogy az idei évben fokozott figyelmet
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kell szentelni azoknak a pályázatoknak, melyek a 2018 évi rendezvények, fesztiválok
támogatásait szolgálják. Ezek a pályázatok július- szeptember hónapokban
esedékesek, megalapozva azt a tényt, hogy egy nagyrendezvény szervezése már
egy évvel az esemény előtt megkezdődik. Bár elbírálásuk az őszi időszak közepére
tehető, már így is nagyobb realitást mutat a programok szervezésekor, illetve a
célirányosan marketing és reklámköltségre fordítható összegek esetében.
A rendezvényt támogató szponzorok számának növelésére is van realitás, ha a
szervezés és programok kialakítása a megfelelő ütemezés szerint időben
megkezdődik és a támogatások célirányosan kérhetők.

A beszámoló mellékletei:
- a rendezvényről készített fényképek
- pénzügyi teljesítés
A pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok megtekinthetők a Kállai Ferenc
Kulturális Központ iroda helységében, valamint az Önkormányzat pénzügyi
osztályán.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kállai Ferenc Kulturális Központ megbízott intézményvezetőjeként kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a rendezvény tényleges kiadásainak és realizálódott
bevételeinek különbözeteként jelentkező 984.950 Ft finanszírozására, szíveskedjen
az intézmény részére többletforrást biztosítani.

Weigertné Gubucz Edit
mb intézményvezető

Gyomaendrőd, 2017. június 14.
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Mellékletek
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Pénzügyi összesítés:
Számla sorszáma
GU4SA 6046296
2017/00617
DQ3EA 5309337
NJ6SA 0209852
KF5SA 2536424
1701310
188/2017
KF5SA 7517665
2017-SZP-00024
KF5SA 1753990
CP3EA 6408857
HC4SA 1784191
UE-2017-85
UE-2017-97
UE-2017-96
2017.-11
KF5SA 3443400
LN5SA 0552714

2017/35/001863
5856-97-17/001791
201711030490
KF5SA715568
Összesített költség

Szolgáltatás típusa
Élőzene szolgáltatás
Villanyszerelés
Rendezvény fotózás
Élőzenei szolgáltatás
Rendezvény biztosítás
Mobil WC szolgáltatás
Reklámszolgáltatás
Rendezvény szervezés
Előadóművészeti
tevékenység
Teherszállítás
Művészeti tevékenység
PR kommunikáció
Rendezvény szervezés
Rendezvény szervezés
Rendezvény szervezés
Előadóművészeti
tevékenység
Előadóművészeti
tevékenység és hozzá
kapcsolódó technikai
szolgáltatás
Mentőszolgálati óradíj
Felhasználási engedély
Felhasználási engedély
Személyszállítás

Bevétel megnevezése
Önkormányzati támogatás
Bevételek, támogatások
Még be nem érkezett támogatás
Bevételek összesen
Különbözet

Összeg
200000
127000
10000
189000
548259
175260
222250
50000
1250950
68580
63500
15000
254000
140000
234500
2349500
2569100

95000
107761
30000
34290
8733950

Bevétel összege
6500000
1199000
50000
7749000
984950

Weigertné Gubucz Edit
mb intézményvezető
Gyomaendrőd, 2017. június 14.
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7 C/3. szám alatti költségalapú bérlakásra benyújtott
pályázatok elbírálása
Keresztesné Jáksó Éva
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Az önkormányzat tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/3. szám alatti költségalapú bérlakásra pályázat
került kiírásra, mivel a bérlakás megüresedett.
A pályázat benyújtásának határideje 2017. június 9. napján járt le. A bérlakásba 2017. augusztus 1. napjával lehet
beköltözni, a pályázati eljárással párhuzamosan a Kezelő gondoskodik arról, hogy a bérlakás kiutalhatóvá váljon.
A megadott határnapig összesen 5 db pályázat érkezett.
A meghirdetett bérlakás komfortfokozata összkomfortos, alapterülete 33.93 m², lakbére: 12.980,- Ft/hó.
A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati
rendelet 16. § -a értelmében:
„16. § (1) A 3. melléklet 4. és 5. sorában meghatározott az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét betöltötte
és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
(2) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki az Idősek
Klubjában tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül.”
A Bizottságnak a benyújtott pályázatokat a fent hivatkozott jogszabályhely alapján kell elbírálnia.
A kérelmezők a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendelet
17. §-ban foglalt feltételeknek megfelelnek:
Egri Antalné
Oláh Jánosné
Gyomaendrőd,
Gyomaendrőd,
Tanya II. ker. 477. Deák F. u. 22.
önellátásra
képes
Egy főre jutó
jövedelem
Pályázó
életkora
Idősek
Klubjában
jogviszonyt
létesít

Omíliák István
Benedek
Gyomaendrőd
Szarvasi u. 15.

igen

igen
(nehézséggel)

igen

130.680.-Ft

104.355.-Ft

67.355.-Ft
(letiltás: 21.995.-Ft)

74 év

74 év

igen

igen

Pintér Lászlóné
Gyomaendrőd,
Dr. Csókási Béla
tér 23.
igen (részben
házisegítségnyújtással)

Szabó Antalné
Gyomaendrőd,
Borostyán u. 22/1.
igen

94.050.-Ft

73.845.-Ft

65 év

77 év

74 év

igen

nem nyilatkozott

igen

1.)
Egri Antalné (1943.) Gyomaendrőd, Tanya II. kerület 477. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a meghirdetett
bérlakásra. A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba egyedül költözik.
Pályázó személy ellátását az öregségi nyugdíj képezi 130.680.-Ft/hó összegben.
Pályázatában előadta, hogy „Férje elvesztése óta egyedül él, gyermeke nincs, így teljesen egyedül maradt. Több
betegséggel küzd, gyakran kell orvoshoz mennie, amely az útviszonyok miatt sokszor igen nehéz.”
Pályázó vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül az Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt
létesít.
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
57

Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
2.)
Oláh Jánosné (1943.) Gyomaendrőd, Deák F. u. 22. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a meghirdetett
bérlakásra. A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba egyedül költözik.
Pályázó személy ellátását az öregségi nyugdíj képezi 104.355,- Ft/hó összegben.
Pályázatában előadta, hogy „lakásában nincs bevezetve a gáz, ezért fával tüzel. Nagy gond számára a fa
beszerzése, behordása. Nagy számára a lakás, nagyon nehezen tudja minden tekintetben rendben tartani. Elég
nehezen mozog, tüdőbeteg, éppen hogy el tudja magát látni.”
Pályázó vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül az Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt
létesít.
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotából adódóan nehezen, de önellátásra képes.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
3.)
Omíliák István Benedek (1952.) Gyomaendrőd, Szarvasi u. 15. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a
meghirdetett bérlakásra. A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba egyedül költözik.
Pályázó személy ellátását az öregségi nyugdíj képezi 67.335.-Ft/hó összegben. Nyugdíját havonta 21.995.-Ft letiltás
terheli.
Pályázatában előadta, hogy „A Szarvasi u. 15. szám alatti lakás eladásra kerül, eladás után nem lesz megoldva a
lakhatása. Gondot okoz neki a távolság a boltoktól. Szeretne nyugodtabb helyre költözni”
Pályázó vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül az Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt
létesít.
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
4.)
Pintér Lászlóné (1940.) Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 23. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a
meghirdetett bérlakásra. A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba egyedül költözik.
Pályázó személy ellátását az öregségi nyugdíj képezi 94.050.-Ft/hó összegben.
Pályázatában előadta, hogy „Izületi problémái több éve vannak. 2016. márciusa óta állapota romlott újabb betegség
miatt. Kertes házban egyedül él, melynek fenntartása egyre nehezebb. Az egyedüllétet is nehezen viseli. Utcán
elektromos kocsival közlekedik. A megpályázott lakásban biztonságban érezné magát. Jelenleg is házigondozásban
részesül, ami nagy segítség az önálló életvitelhez, amit továbbra is igénybe kíván venni.”
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotából adódóan önellátásra részben házi segítségnyújtással képes.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
5.)
Szabó Antalné (1943.) Gyomaendrőd, Borostyán u. 22/1. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a meghirdetett
bérlakásra. A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba egyedül költözik.
Pályázó személy ellátását az öregségi nyugdíj képezi 73.485.-Ft/hó összegben.
Pályázatában előadta, hogy „Férje súlyos beteg, Őt a Rózsakert Idősek Otthonában gondozzák. A bérlakásba
egyedül költözne, így férjéhez nagyon közel élhetne. Pályázó is beteges, a kertes ház fenntartása gondot okoz
számára.”
Pályázó vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül az Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt
létesít.
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálása nyílt ülésen történik, a pályázó személyek hozzájárultak a nyilatkozatban szereplő személyes
adataiknak a pályáztatási eljárás során nyílt ülésen való felhasználásához, kezeléséhez.
Kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, s a bérlő kijelölésére.
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1. döntési javaslat
"Bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti átruházott hatáskörében ………………………. Gyomaendrőd, ……………………………….. szám
alatti lakos részére a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/3. szám alatti költségalapú bérlakást 2017. augusztus 1.
napjától határozatlan időre kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága felhatalmazza Ágostonné Farkas Mária bizottság elnökét a bérleti szerződés
megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Endrődi u. 5-7.)

amely létrejött
egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 15/2016. (VI. 7) önkormányzati rendeletében a bérbeadói jogok
gyakorlásával megbízott Ágostonné Farkas Mária Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori Név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:

…………………
…………………
…………………
…………………

mint bérlő, (továbbiakban: bérlő) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/3. szám
alatt található 33.93 m² területű lakásingatlan, melynek kezelője a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: egy szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: -A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek: folyosó, udvar.
2. Bérbeadó bérbeadja, bérbevevő pedig bérbeveszi határozatlan időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakást.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díja 12.980,- Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. K&H vezetett 10402245-50514949-53571002számú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra 2017. augusztus 1. napján kerül sor.
6. Bérleti díjfizetési kötelezettség 2017. év augusztus hó 1. napjától áll fenn.
7. Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával
is elfogad és tudomásul vesz.
8. Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9. Bérbeadó köteles:
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- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (kezelő) megnevezésével a bérlőt írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 23. § -ában meghatározott összeg- érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
10. Bérlővel együtt költöző személy (név, személyes adatok): ……………………..
11. A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő más személyt nem fogadhat be az alábbi kivételével:
házastárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idővel
felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnése miatt a bérlő sem cserelakásra sem pedig kártalanításra igényt nem
tarthat.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot, ill. ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14. Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15. Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé egyetemleges
felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, 2017. .........................hó .......nap
Bérlő:

Bérbeadó:

……………………….
bérlő

………………………..
Ágostonné Farkas Mária
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bizottság elnöke
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Pályázat elbírálása - elutasítás bérlakás hiányában"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
………………….. Gyomaendrőd, ……………………………… szám alatti lakos kérelmét bérlakás hiányában
elutasítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi II.
félévi munkaprogramja
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!
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves
ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén. Figyelemmel a gyorsan változó jogi,
gazdasági környezetre az első félévre vonatkozó ülésprogramot a Képviselő-testület 625/2016. (XII. 15.) Gye. Kt.
határozatával hagyta jóvá. A második félévre vonatkozó ülésprogram elkészült. Az ülésprogramon felül a bizottságok
és képviselő-testületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és
határozathozatalt.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
""2017. II. félévi munkaprogram tervezet meghatározása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
ülésprogramját a következők szerint határozza meg:

Képviselő-testület

2017. évi II.

féléves

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2017. év II. félévére
Augusztus 31.
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Hivatali felelős:
dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata, bérlakás gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében
célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2017. első félévi gazdálkodásának
alakulásáról
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Szeptember 28.
A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág üzemeltetési feladatokról
Hivatali felelős:
Sinka Máté köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
„Gyomaendrőd Díszpolgára” cím valamint és a „Gyomaendrődért” Kitüntető Emlékplakett adományozására
beérkezett javaslatok elbírálása
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A GYÜSZ-TE éves feladatterve
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Október 23.
ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Október 26.
Az önkormányzat 2017. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Idényelemzés, a 2017. év turisztikai eredményei (GYÜSZ-TE)
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
November 23.
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KÖZMEGHALLGATÁS
November 30.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának teljesülése
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
December 21.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2017 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2018. évre vonatkozó áremelési kérelme
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Liget Fürdő Np. Kft. által visszafizetett kölcsön összegének felhasználásának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
Szmolár Eszter
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!
2017. április hónapban tárgyalta a Képviselő-testület a helyi hulladékgazdálkodás rendezését az üdülő területekkel
kapcsolatban. Több, mint egy éves előkészítés és többszörös egyeztetés után jutott el a rendelet-tervezet végleges,
elfogadásra javasolható formájába.
Gyomaendrőd Város kiemelkedő szerepet tölt be a Dél-Alföldi régió turizmusában. Egyedi természeti értékei 17 db
holtága, illetve maga a Hármas-Körös folyó. A holtágak mentén igen nagy kiterjedésű, legnagyobb részt üdülőnek
használt ingatlan található. A természeti értékek megőrzése, védelme, tisztán tartása, nemcsak saját
igényességünk, hanem közegészségügyi szempontból, illetve turisztikai vonzerő növelésének szempontjából sem
elhanyagolandó. Éppen ezét kiemelten fontos mind környezetvédelmi, mind tájkép védelmi szempontból a
területeken a hulladékelszállítás rendszerbe szervezése, az illegális hulladéklerakások felszámolása.
Az előzetes, Közszolgáltató bevonásával történő egyeztetések alapján meghatározásra került az irányvonal,
miszerint kijelölt, kulturált, tájképet nem zavaró, közúti forgalomtól rejtett, az üdülő ingatlan tulajdonosoknak
fenntartott hulladékgyűjtő pontok kijelölésével és egyedi jelzéssel ellátott zsákok kiosztásával kezdetét veheti az
érintett külterületi, szervezett módon történő hulladékelszállítás.
A helyszíneket bejárva hét gyűjtőpont került kijelölésre, melyek a rendelkezésre álló járműparkkal egész évben
megközelíthetőek, illetve a keletkező hulladékáramok által érintett területeken találhatóak. A tervezettek alapján a
kilinccsel zárható bekerített gyűjtőterületre behelyezett zsákos, vegyes hulladékot a meghatározott ürítési napokon
április 1-től október 31-ig hetente egyszer, november 1-től március 31-ig kéthetente egyszer elszállítja a
Közszolgáltató.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Terv (a továbbiakban OHKT) iránymutatása:
„A vegyes hulladék elszállítását valamennyi ingatlanhasználó részére egész évben folyamatosan biztosítani kell.
Ez alól kivételt képez az önkormányzatok rendeletében az üdülő, illetve a zártkerti, időszakosan használt,
időszakosan lakott ingatlanokra vonatkozó szabályozás.
Üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak nem lehet kevesebb 6 hónapnál, illetve a június, július,
augusztus hónapokat legalább tartalmaznia kell. Ellátási időszakban a közszolgáltató köteles a vegyes hulladékra
vonatkozó gyűjtési gyakoriság biztosítására.”
Gyomaendrőd esetében több üdülő ingatlan egész évben lakott, így a rendelkezésre állást nem tudjuk 6 hónapra
korlátozni, azt egész évben biztosítani szükséges.
Időközben életbe lépett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendeletet, mely többek között az elszállítási
gyakoriságokat is szabályozza.
Az EMMI rendelet szerint az OTÉK szerinti üdülőházas, hétvégi házas területeken április 1. és október 31. között
legalább hetente egyszer, az ezen kívül eső időszakban legalább kéthetente egyszer szükséges elszállítani a
vegyes hulladékot.
A rendelet tervezetünkbe fenti időszakos rendelkezésre állás beépítésre került, így minden üdülő ingatlan tulajdonos
részére alapból jár éves szinten (12x4 helyett) 7x4+5x2, összesen 38 db 80 literes, egyedi jelzésű zsák, melynek
díja tartalmazza az elszállítás és ártalmatlanítás költségeit. A zsákokat a közszolgáltató biztosítja, a díjat az NHKV
Zrt. szedi be. A zsákok kiosztása többféle módon lehetséges, akár az egyesületek közreműködésével, akár a
közszolgáltatónál átvehetőek. Amennyiben egy ingatlanon többlet hulladék keletkezik, úgy térítés ellenében további
zsákokat vehet igénybe.
Az üdülő ingatlanok esetén a hulladék elszállítás díját jogszabályok határozzák meg:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.):
47. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül
számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.
(4) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
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64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet:
Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási díj
9. § (1) Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt
ingatlan) esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell megállapítani.
(2) Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a díjfizetési időszak
helyett a használati szezon időtartamát kell alapul venni.
Esetünkben a 80 literes edény ürítési díja jelenleg 139.-Ft, melyet a 12 hónap helyett a jogszabály alapján csak 6
hónapig kell térítenie az üdülő ingatlan tulajdonosnak. Ez alól természetes kivétel az, akinek az üdülő ingatlan a
lakcímnyilvántartás alapján lakcímként, vagy tartózkodási helyként van megjelölve. Ebben az esetben a teljes
közszolgáltatást térítenie kell.
A helyi rendelet módosítása április hónapban kezdetét vette. A Képviselőt-testület által javasolt I. fordulós rendelet
tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti ill. 48. § (3) bekezdésben foglalt véleményezési eljárása megtörtént, az érintett szakhatóságok kifogást nem
emeltek, véleményük jelen előterjesztés melléklete. Fentiek tükrében terjesztjük elő második fordulóban végleges
jóváhagyásra a rendelet-tervezetet. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
előzetes hatásvizsgálat, valamint indoklás jelen előterjesztés melléklete.
A hulladékgyűjtő kalodák kialakítására tett előzetes árajánlat alapján a felmerülő bruttó költség: 2.506.980.- Ft / 7 db
hulladékgyűjtő pont. A tervezett kialakítás: 5*2 m alapterület, min. 1,6 m magas trapézlemez kerítés, beton burkolat,
és 1 db 1 m széles kapu (rugós behúzású).
Megnevezés

Mennyiség

Hulladékgyűjtő
kaloda

7 db

Nettó Ft
/létesítmény

Nettó összesen:

282 000,00 Ft

1 974 000,00 Ft

ÁFA (27%):
532 980,00 Ft

Bruttó
mindösszesen:
2 506 980,00 Ft

A kialakítás költségei a 2016. évi szabad maradványt terhelnék, az erről szóló javaslat a 2. számú döntés.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos, 2013. évben indult átalakítási folyamat is a vége felé közeledik, mely az
országos integrációs átrendeződés végeredménye. Az egyik fő cél a – hulladékmennyiség csökkentése mellett – a
régiós közszolgáltatók létrehozása. Gyomaendrőd érdekeltsége a DREH Bázis Zrt.-nél, ill. a DAREH Önkormányzati
Társulásnál jelentkezik.
A Tisztelt Képviselő-testület már többször kapott tájékoztatást az országos tervezett rendszerről, mostanra már a
hatályos jogszabályi rendelkezések is a területen kijelölt közszolgáltatót támogatják. Önkormányzatunk tárgyalásokat
folytatott a DAREH vezetésével, valamint többszörös tájékoztatást kért és kapott az NHKV. Zrt.-től. Mindezek
eredményeként jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra kerül a DAREH önkormányzati társuláshoz történő
csatlakozási szándék dokumentumai, jelen ülésen egyenlőre a csatlakozási szándékról szükséges nyilatkozni.
Más lehetőség nem lévén, javasolt a pozitív csatlakozási nyilatkozat kiadása, melyről a 3. számú döntési javaslat
szól.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslatok jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Rendelet tervezet"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletet az alábbiak szerint:
…/2017. (………….) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet
(a továbbiakban: Hör.) 16. § helyére a következő rendelkezés lép:
“16. § (1) Gyomaendrőd város közigazgatási területén belül, az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében
a) amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlant életvitelszerűen használja, az ingatlan a polgárok
lakcímnyilvántartásában lakó vagy tartózkodási helyként van megjelölve, úgy a közszolgáltatás belterületen a 15. §
(2) bekezdése alapján történik.
b) amennyiben az ingatlanhasználó a belterületi ingatlant időlegesen használja, az ingatlan a polgárok
lakcímnyilvántartásában lakó vagy tartózkodási helyként nincs megjelölve
ba) a közszolgáltatásra 6 hónapra szerződést köt, ezáltal jogosult évi 52 db 80 literes – egyedi jelzéssel ellátott –
hulladékgyűjtő zsák átvételére, melyeket a 2 melléklet IV. pontjában jelölt gyűjtőpontokon helyezhet el, és amelyek
elszállításáról, ártalmatlanításáról április 1-től október 31-ig hetente egy, november 1-től március 31-ig kéthetente
egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik.
bb) a (2) bekezdésben foglalt feltételek szerint veszi igénybe a közszolgáltatást.
(2) Gyomaendrőd város közigazgatási területén belül a külterületi üdülő területeken a közszolgáltató
a) a háztartási vegyes hulladék gyűjtésére az igénylő által meghatározott mennyiségben, térítés ellenében, – a
térítés tartalmazza a kezelés és ártalmatlanítás költségeit – egyedi jelzéssel ellátott zsákot biztosít az üdülő
ingatlanhasználó részére, mely hulladékkal telt zsákokat az ingatlanhasználó
aa) szállításra alkalmas állapotban a Közszolgáltató által, e rendelet 2. melléklet IV. pontjában felsorolt, az üdülő
ingatlanhoz tartozó hulladékgyűjtő pont zárható kalodáján belül helyezi el;
ab) a Közszolgáltató 5. melléklet 1. pontjában jelölt hulladékgyűjtő udvarába szállítja el.
b) az elkülönítetten gyűjtött hulladékot (műanyag, papír, üveg) az 5. mellékletben található címeken kihelyezett
gyűjtőszigeteken, illetve a hulladékgyűjtő udvarban fogadja az üdülő ingatlanhasználótól.
(3) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan nyilvántartás adataival kell bizonyítani.
(4) Az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, mely használaton kívül van, ott senki nem tartózkodik még időlegesen
sem, az ingatlanhasználó köteles bizonyítani az ingatlan használaton kívüli voltát, annak időtartamát, továbbá azt,
hogy az ingatlan a bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerint feltételben változás következett be, az ingatlanhasználó, a közszolgáltatónak
köteles 30 napon belül azt írásban bejelenteni.”
2. § A Hör. 22. § 2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
“b) az ingatlan nem üdülő ingatlan.”
3. § A Hör. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
4. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a
/2017. (
) önkormányzati rendelethez
Települési vegyes hulladékgyűjtés körzetei
A

B

C
Közszolgáltatás típusa
(kukás/zsákos)

Sorszám
Közszolgáltatással ellátott terület
I. Azon területek, ahol a közszolgáltató hetente két alkalommal végez szállítást:
1
Fő út 173-179 társasház
kukás
2
Ifjúsági lakótelep
kukás
3
Október 6. lakótelep
kukás
4
Vásártéri lakótelep
kukás
II. Azon területek, ahol a közszolgáltató hetente egy alkalommal végez szállítást:
5
Áchim András utca
kukás
6
Ady Endre utca
kukás
7
Akác utca
kukás
8
Alkotmány utca
kukás
9
Álmos utca
kukás
10
Álmosdomb utca
zsákos
11
Apponyi utca
kukás
12
Arany János utca
kukás
13
Árpád utca
kukás
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Attila utca
Avram tanya
Babits Mihály utca
Bacsalaposi út
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Balassi Bálint utca
Bánomkerti út.
Bányász utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Batthyány Lajos utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bessenyei György utca
Bethlen Gábor utca
Bíró tanya
Blaha Lujza utca
Bocskai István utca
Borostyán utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csejti utca
Csillagos utca
Csokonai Vitéz M. utca
Csurgó utca
Damjanich János tér
Damjanich utca
Dankó Pista utca
Dávid tanya
Dávidházi Sámuel utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Diófa utca
Dob utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Dr. Pikó Béla utca
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet liget
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fazekasi utca
Fegyvernek utca
Fő út
(kivéve Fő út 173-179. társasház)
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Géza fejedelem utca
Gutenberg utca
Gyóni Géza utca

kukás
zsákos
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Halász utca
Hámán Kató utca
Hantoskerti út
Hársfa utca
Határ út
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hősök tere
Hősök útja
Hunyadi János utca
Ipartelep utca
Irimiás tanya
Iskola utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kállai Ferenc utca
Kálmán Farkas utca
Kálvin János utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kató József utca
Katona József utca
Kávai tanya
Kazinczy Ferenc utca
Kecsegés-zug tanya
Keleti utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca
Kis utca
Kisfaludy utca
Kisfok utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner tér
Kner utca
Kodály Zoltán utca
Kondorosi út
Korányi Frigyes utca
Kós Károly utca
Kossuth Lajos út
Kossuth tér
Kovács Imre utca
Kölcsey Ferenc utca
Könyves Kálmán utca
Kör utca
Körgát utca
Körös sor
Körös utca
Kőrösi Csoma Sándor utca
Köztársaság utca
Kürt utca
Lábas utca
Lehel utca

kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Lévai utca
Liliom utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Luther utca
Madách Imre utca
Magtárlaposi utca
Márton Gábor tér
Martos Flóra utca
Mátyás király utca
Mester utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Napkeleti utca
Németzugi sor
Népliget út
Nyárszegi utca
Olajosok útja
Orgona utca
Páskumi út
Pásztor János tér
Pásztor János utca
Petőfi Sándor utca
Polányi Máté utca
Polyákhalmi út
Pósa Lajos utca
Rácz Lajos utca
Radnóti Miklós utca v
Rákóczi Ferenc út
Rév utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsahegyi Kálmán utca
Selyem út
Semmelweis Ignác utca
Simai utca
Somogyi Béla utca
Sugár út
Szabadság tér v
Szabadság utca
Szabó Dezső utca
Szabó Ervin utca
Szarvasi út
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szent István utca
Szondy György utca
Szőlőskert utca
Tamási Áron utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Táncsics Mihály utca
Tanya II.
Tanya III
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.
Temető utca
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Toronyi utca
Tóth Árpád utca
Tulipán utca
Ugari út
Újkert sor
Vadász utca
Varjasi utca
Vasútsor utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca v
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca 1
Wodiáner Albert tér
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona utca
Zrínyi Ilona üdülő-telep
Zrínyi Miklós utca
Zsák utca

kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás

III. Belterületi üdülő területek
a) Körös sor: 1302/1 hrsz-ú ingatlantól az 1302/32 hrsz-ú ingatlanig
b) Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep
c) Dobó István utca: 1520 hrsz-ú ingatlantól az 1549 hrsz-ú ingatlanig
d) Zrínyi Ilona üdülő-telep: 880 hrsz-ú ingatlantól a 909 hrsz-ú ingatlanig
IV. Külterületi üdülő területeken kijelölt hulladékgyűjtő pontok

1.
2.
3.

A
B
Sorszám/ Gyűjtőpont
Közszolgáltatással ellátott terület
megnevezése
Üdülőterületi gyűjtőpont – Peresi
15403 – 15460 hrsz.
holtág felső
Peresi hotág felső része
Üdülőterületi gyűjtőpont – Peresi
Peresi holtág középső – alsó része
holtág alsó
Üdülőterületi gyűjtőpont – Sóczózug felső
Pap-zugtól Sóczó zug felső részéig

4.

Üdülőterületi gyűjtőpont – Sóczózug alsó

5.

Üdülőterületi gyűjtőpont - Siratóholtág

6.

Üdülőterületi gyűjtőpont –
Kecsegés zug

Bónom zug alsó részétől – Sóczó zug
alsó részéig, Templom zugtól –
Németh-zugig
Sirató holtág és környéke
Kecsegés-zug és környéke
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C
Gyűjtőpont helyrajzi száma
15402 hrsz.
(Peresi hídnál)
02760/2. hrsz.
(Gyepmesteri telepnél)
02832. hrsz.
(Bónom zug felől jövő
kanyarnál)
02808/2. hrsz.
(Templom zugi holtág 46-os
úttól Délre eső végénél)
0886. hrsz.
(Holtághoz vezető út kanyar
előtt)
0759/1. hrsz.
(Sirató holtághoz vezető
útelágazásnál)

7.

Üdülőterületi gyűjtőpont –
Torzsás-Dan zug

Torzsás-zug, Dan-zug, Félhalmi holtág
Gyomaendrődhöz tartozó része

0385. hrsz.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Gyűjtőpontok építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 7 db gyűjtőpont kialakításának megvalósítására 2.506.980.- Ft
bruttó összeget különítsen el a 2016. évi szabad maradvány forrás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"DAREH csatlakozás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy csatlakozási kérelmet nyújt be a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a
továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) Taggyűléséhez, egyben kéri a Taggyűlést, hogy a DAREH
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozását fogadja el, 2017. szeptember 23. napi hatállyal.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, az egyéb
társulási szabályzatokat, a már meghozott társulási határozatokat, a DAREH Önkormányzati Társulás már megkötött
szerződéseit (megállapodásait, nyilatkozatait) elfogadja, valamint az alapítói vagyon és a működési hozzájárulás
megfizetésére kötelezettséget vállal.
Az alapítói vagyon (50,- Ft/fő a 2016. január 1-jei lakosságszám után), illetve a működési hozzájárulás (a 2017. évre
vonatkozóan 60,- Ft/fő a 2016. január 1-jei lakosságszám után) fedezete a 2017. évi költségvetés 7. melléklete 39.
sora (Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret) terhére rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a DAREH Önkormányzati Társulás elnökét
tájékoztassa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Melléklet „A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.)
Önkormányzati rendelet módosításáról” szóló …./2017. (……..) önkormányzati rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezet a társadalomra építő jellegű hatással bír. A módosító rendelet szabályozza a hatályos
jogszabályi rendelkezések alapján, a helyi adottságokhoz igazodó külterületi időlegesen, üdülőként
használt ingatlanok szervezett módon történő hulladékelszállítását.
Az illegális hulladéklerakások felszámolása, a tájkép védelme, a környezetszennyezés megszüntetése
érdekében nagymértékű társadalmi együttműködésre van szükség, melyre kötelez a módosuló helyi
rendelet.
II. gazdasági, költségvetési hatásai:
Az üdülő ingatlan használók számára a rendelet tervezetnek gazdasági hatással bír, hiszen – bár
csökkentett mértékben – közszolgáltatási díjat kell ezentúl fizetniük. Átvitt értelemben eddig is az
állampolgárok „fizették” meg a hulladékelszállítást a nevezett területeken, hiszen az önkormányzati
költségvetésből került finanszírozásra évente több millió forint értékben a külterületeken, üdülő
övezetekben lerakott illegális hulladékok felszámolása, szállítása, ártalmatlanítása.
A közszolgáltató számára is többletköltségeket generál, ezeket igyekeztünk a legszükségesebb mértékre
szűkíteni. Az üdülő ingatlan tulajdonosként szerződő felek jelentésre kerülnek az NHKV Zrt. felé, így a
szerződések szerint elszállított, literszámban és kilogrammban megadott hulladék elszámolásra kerül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál is felmerül a többletköltség, a kijelölt 8 db gyűjtőponton
kulturált, minden tekintetben megfelelő hulladékgyűjtő „kalodák” kialakítása szükséges.
III. környezeti következményei:
Gyomaendrőd Város kiemelkedő szerepet tölt be a Dél-Alföldi régió turizmusában. Egyedi természeti
értékei 17 db holtága, illetve maga a Hármas-Körös folyó. A holtágak mentén igen nagy kiterjedésű,
legnagyobb részt üdülőnek használt ingatlan található. A természeti értékek megőrzése, védelme, tisztán
tartása, nemcsak saját igényességünk, hanem közegészségügyi szempontból, illetve turisztikai vonzerő
növelésének szempontjából sem elhanyagolandó.
Reményeink szerint ezzel a folyamatosan fennálló, tájkép romboló, környezetszennyező illegális
hulladéklerakások felszámolhatóak.
Jelen rendelettervezettel az önkormányzat a fentiekben foglaltak megvalósítását, a környezet
nagyarányú megóvását, védelmét kívánja szolgálni.
IV. egészségi következményei:
A rendelettervezet közegészségügyi szempontból lényeges tartalma az illegálisan, külterületen
elhagyott hulladékok egészségügyi veszélyeinek felszámolása.
V. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás okán az üdülő ingatlan tulajdonosok esetében, valamint a közszolgáltatónál és a
Koordináló szervezetnél az adminisztratív terhek növekedése várható.
VI. megalkotásának szükségessége:
A tájkép és környezet védelme, közegészségügyi és turisztikai érdekek.

VII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradásával nem kerül felszámolásra az illegális hulladéklerakás,
továbbra is tájkép rombolás, környezetszennyezés várható az adott területeken.
VIII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A közszolgáltató részéről alkalmas járművek, valamint egyedi jelzésű zsák biztosítása, az Önkormányzat
részéről a gyűjtőkalodák kialakítása jelent költségvetés szempontjából igényel többletforrást.
INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
Jelen
rendelettervezettel
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
rendezni
kívánja
a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos hazai jogszabályok alapján a helyi, egyedi adottságok figyelembe
vételével a külterületek, üdülőterületek hulladékelszállításának szervezett módon történő elszállítását.
A rendelettervezet az eddig hatályos helyi rendeletben foglaltakon túl az alábbiakat rögzíti részletesen:
1. Az üdülő ingatlan használók körének (lakott vagy időlegesen használt), valamint e tekintetben a
szükséges közszolgáltatás meghatározását;
2. Az üdülő ingatlan tulajdonosok hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kötelességeit;
3. A gyűjtőpontok meghatározását.
A környezetünk védelme, az egyedi természeti értékek megőrzése, tisztán tartása, nemcsak saját
igényességünk, hanem közegészségügyi szempontból, illetve turisztikai vonzerő növelésének
szempontjából sem elhanyagolandó.
Jelen rendelettervezet kiemelten fenti célok megvalósítását szolgálja.
Gyomaendrőd, 2017. április 13.
Szmolár Eszter sk.
környezetgazdálkodási
agrármérnök

DAREH
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) szervezetéhez
történő csatlakozás feltételeit részben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény, részben a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása, részben pedig a DAREH Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
Ezen szabályozások alapján az alábbi feltételek szükségesek a csatlakozáshoz:
1./ A helyi önkormányzat képviselő-testületének át nem ruházható hatáskörben, legalább
minősített többséggel hozott döntése szükséges a csatlakozási szándék
kinyilvánításáról, amely döntést a DAREH Önkormányzati Társulás elnökének meg
kell küldeni (eredeti aláírt határozati kivonat szükséges, a hitelesített nem elegendő).
2./ A csatlakozásról a csatlakozást megelőzően legalább hat hónappal korábban kell
dönteni a képviselő-testületnek. A csatlakozás dátumát a döntésében feltüntetheti,
ennek hiányában azonban a hat hónapos „várakozási idő” leteltét követő első nap
tekintendő a csatlakozás dátumának.
3./ A képviselő-testületi határozatnak a csatlakozási szándékon túl tartalmaznia kell
azon nyilatkozatot, miszerint a képviselő-testület a Társulási Megállapodást, az egyéb
társulási szabályzatokat, a már meghozott társulási határozatokat, a DAREH
Önkormányzati Társulás már megkötött szerződéseit (megállapodásait, nyilatkozatait)
elfogadja, valamint az alapítói vagyon és a működési hozzájárulás megfizetésére
kötelezettséget vállal.
Az alapítói vagyon és a működési hozzájárulás a csatlakozni kívánó településnek a
csatlakozást megelőző év január 1-jei lakosságszámához igazodik (KSH által közölt
lakosságszám, jelen esetben a 2016. január 1-jei). Az alapítói vagyon egyszeri hozzájárulás,
amelynek mértéke 50,- Ft/fő. A működési hozzájárulás mértékét a Taggyűlés évente állapítja
meg, ennek összege a 2017. évre vonatkozóan 60,- Ft/fő.
A Társulási Megállapodás, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Taggyűlés
határozatai a www.dareh.hu honlapon megtalálhatóak, egyéb információk tekintetében pedig
a Munkaszervezet (Orosházi Polgármesteri Hivatal) nyújt segítséget.
A csatlakozást kinyilvánító képviselő-testületi döntés tartalmára az alábbi ajánlást tesszük:
„ ……. Község/Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy csatlakozási
kérelmet nyújt be a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás)
Taggyűléséhez, egyben kéri a Taggyűlést, hogy a DAREH Önkormányzati Társuláshoz
történő csatlakozását fogadja el, 2017. szeptember 23. napi hatállyal.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását, az egyéb társulási szabályzatokat, a már meghozott társulási határozatokat,

a DAREH Önkormányzati Társulás már megkötött szerződéseit (megállapodásait,
nyilatkozatait) elfogadja, valamint az alapítói vagyon és a működési hozzájárulás
megfizetésére kötelezettséget vállal.
Az alapítói vagyon (50,- Ft/fő a 2016. január 1-jei lakosságszám után), illetve a működési
hozzájárulás (a 2017. évre vonatkozóan 60,- Ft/fő a 2016. január 1-jei lakosságszám után)
fedezete a 2017. évi költségvetési rendelet …… során rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a DAREH Önkormányzati
Társulás elnökét tájékoztassa.”
A képviselő-testületi határozat beérkezését követően a csatlakozási kérelmet a Taggyűlés elé
terjeszti az Elnök elfogadásra. Az elfogadáshoz a Taggyűlés legalább minősített többséggel
hozott határozatán túl valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyása is
szükséges, amelyre 45 nap áll rendelkezésükre.
Amennyiben a település képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem várja meg a 6 hónapos
várakozási idő végét a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. szolgáltatásainak igénybevételével,
lehetőség van a közvetlen szerződéskötésre is a teljes jogú tagság megszerzéséig. Ennek
feltétele, hogy a képviselő-testület az alábbi tartalmú határozatot fogadja el:
„ ……. Község/Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.-vel (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.), 2017. április 1. napjától
2017. szeptember 22. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat melléklete szerinti
tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.”
A határozat mellékletét képező szerződés-tervezet jelen levelem mellékletét képezi.
További kérdés esetén a DAREH Önkormányzati Társulás vezetése, a Munkaszervezete és a
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. igazgatósága is áll szíves rendelkezésükre, bízunk abban,
hogy mielőbb tagjaink között köszönthetjük Önöket.
Orosháza, 2017. március 20.

Molnár Sándor s.k.
elnök
DAREH Önkormányzati Társulás

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről
Név: …… Község/Város Önkormányzata
Székhely: ……
Adószám: ……
KSH azonosító (statisztikai számjel): ……
Képviseli: …… polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Teljes név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
Cégjegyzékszám: 04-10-001626
KSH azonosító (statisztikai számjel): 25448717-3811-573-04
KÜJ azonosító: 103 474 704
KTJ azonosító: 102 421 153
Adószám: 25448717-2-04
Képviseli: Siket Tibor igazgatósági elnök
mint a közszolgáltatást ellátó nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató,
Önkormányzat és Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen
és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)
rendelkezéseinek értelmében a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
ellátását
a
közszolgáltatóval
kötött
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés útján köteles biztosítani.
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 23. napján
döntött a DAREH Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról, amelynek
hatálybalépése 2017. szeptember 23. napja. A Közszolgáltató DAREH Önkormányzati
Társulás egyszemélyes tulajdonában, amely ellátja a Társulás településein a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, a köztük létrejött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés alapján.
Az Önkormányzat és közszolgáltatója között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés 2017. március 31. napján a felek közös akaratából megszűnik. Tekintettel a
közszolgáltatás folyamatos ellátására és biztonságára, Felek a DAREH Önkormányzati
Társuláshoz történő csatlakozás folyamatának végéig, 2017. szeptember 22. napjáig
egymással hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötnek. A közbeszerzési
eljárás lefolytatására a fentiek figyelembevételével, illetve a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján kerül sor.

2.

A szerződés tárgya
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Jelen szerződés megkötésével az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót a Ht.
alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység (a továbbiakban:
közszolgáltatás) ellátásával az Önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási helyi
közszolgáltatásról szóló mindenkori önkormányzati rendeletében (a továbbiakban:
Rendelet) foglaltak szerinti tartalommal.
3.

4.

A közszolgáltatási terület
Közszolgáltató a közszolgáltatást …… Község/Város
Rendeletben meghatározott területén köteles ellátni.

Önkormányzatának

a

A közszolgáltatás időtartama
Felek jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 2017. április 1. napjától
2017. szeptember 22. napjáig tartó határozott időtartamra kötik meg.

5.
A közszolgáltatás minőségi ismérvei
5.1. A szerződés szerinti közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1.
mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges
követelmények alapján határozzák meg a Felek.
5.2. A Közszolgáltató a szerződés megkötésekor rendelkezik
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő
műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
valamint olyan telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges
járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és
műszaki ellenőrzésére;
b) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni
szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti
károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a vonatkozó jogszabályok
előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel.
6.

A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
A Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht.
és a végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. A Felek kötelezettséget vállalnak
arra, hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a hulladékgazdálkodás országos és
területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit.

6.1. Az Önkormányzat kötelezettségei:
a) a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról rendeletet alkotni;
b) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információkat szolgáltatni a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel, a
Rendeletben foglaltaknak megfelelően;
c) a Közszolgáltatóval együttműködni a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű
ellátásának elősegítése érdekében;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladékgyűjtésre, szállításra és kezelésre
szolgáló helyeket és létesítményeket meghatározni;
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítani;
f) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek
közszolgáltatással történő összehangolását elősegíteni;
g) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal
való összehangolást elősegíteni;
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h) a lakosság tájékoztatása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést közzétenni a helyben szokásos módon.
6.2. A Közszolgáltató kötelezettségei:
a) az Ingatlanhasználókkal a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés
Rendeletben előírt tartalommal megkötni;
b) az ingatlanhasználóval létrejött egyedi szerződések alapján a közszolgáltatásnak a
Rendeletben foglaltaknak megfelelő gyakoriság szerint teljesíteni;
c) ünnepnapok, szélsőséges időjárási körülmények, vagy egyéb objektív ok miatt a
meghatározott napon a gyűjtés meghiúsulása esetén a gyűjtést az azt követő első
lehetséges napon elvégezni, a módosításról a Közszolgáltató honlapján az
ingatlanhasználókat tájékoztatni;
d) a közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett
hulladékot külön szerződésben meghatározott díjazás ellenében elszállítani;
e) a Rendeletben felsorolt szelektív hulladékgyűjtő szigeteket üzemeltetni és a
szelektíven gyűjtött hulladékot hasznosítani;
f) a közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen ellátni;
g) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet,
eszközt és berendezést biztosítani, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakembert alkalmazni;
h) nyilvántartási rendszert működtetni és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
adatszolgáltatást teljesíteni;
i) a közszolgáltatást igénybevevők számára ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert
működtetni;
j) a közszolgáltatással kapcsolatos panaszokat haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges
intézkedéseket megtenni és erről a bejelentőt tájékoztatni;
k) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és
folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket biztosítani;
l) a közszolgáltatással kapcsolatos gazdasági tevékenységének könyvelését az egyéb
gazdálkodásától elkülönítetten nyilvántartani;
m) a Szerződés hatálya alatt a tevékenység végzéséhez előírt követelményeket, a
tevékenység végzésére feljogosító engedélyeket és a tevékenység végzéséhez előírt
minősítés folyamatos meglétét biztosítani;
n) az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, fémhulladék a Rendeletben foglaltaknak
megfelelő gyakoriság szerinti házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése,
elszállítása.
7.
A közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei
7.1. A Ht. 32/A. § (1) bekezdésének i) és j) pontjai alapján az állam beszedi a
közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási
díjat, valamint kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. A Ht.
32/A. § (2) bekezdése szerint az állam a fenti feladatok ellátására koordináló szervezetet
hoz létre, amely szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv.) A fentiek alapján 2016.
április 1. napjától kezdődően a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés
nem a Közszolgáltató, hanem a Koordináló szerv feladata.
7.2. A közszolgáltatás finanszírozásában az Önkormányzat közvetlenül nem vesz részt, a
közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős
miniszter által meghatározott szolgáltatási díjból kell finanszírozni azzal, hogy
Önkormányzat megtéríti a közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen
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körülmények között elhelyezett hulladék elszállítása esetén a Közszolgáltató felmerült
költségeit.
7.3. Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.
28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb
mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a
Közszolgáltatónak megtéríteni, amelyről a Felek legkésőbb a tárgyévet követő év első
negyedévének utolsó napjáig elszámolni kötelesek. Abban az esetben, ha az
Önkormányzat díjkedvezményt, mentességet vagy ingyenességet állapít meg, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét a
Koordináló szerv számára az Önkormányzat köteles megtéríteni.
7.4. A Koordináló szervet a Közszolgáltató általa végzett hulladékkezelési
közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a közszolgáltatást igénybevevőktől
(ingatlanhasználóktól)
közvetlenül
jogosult
beszedni
(hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj).
8.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
8.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2014. december 31-ig a Ht. 91. §-a szerint
kerül megállapításra, azt követően a díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal javaslatának figyelembevételével a szabályozásért felelős miniszter rendeletben
állapítja meg.
8.2. A közszolgáltatási díj beszedésére és a kintlévőségek kezelésére a Koordináló szerv
jogosult, a Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján.
9.

Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben részletezett
közszolgáltatás ellátásához a Közszolgáltató jogosult alvállalkozó, illetve egyéb
közreműködő (teljesítési segéd) igénybevételére, azonban azok teljesítéséért a
Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

10.

Szerződés módosítása
Amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés
tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Felek bármelyikének lényeges és jogos
érdekét sérti, a Felek a szerződést a jogszabályok rendelkezéseinek a megtartásával
egybehangzó akarattal, a szükséges mértékben írásban módosíthatják.

11. Szerződés felmondása
11.1. Az Önkormányzat a szerződést a Ht. 37. § (1) bekezdésében, illetve a Ptk.-ban
meghatározott felmondási okok fennállásán túlmenően akkor mondhatja fel, ha
a) a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította;
b) a Közszolgáltató a szerződésben rögzített kötelezettségét neki felróható okból
súlyosan megszegte.
11.2. A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a szerződést akkor
mondhatja fel, ha
a) az Önkormányzat a szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató
felszólítása ellenére – súlyosan megsértette, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt
okozott vagy akadályozta a közszolgáltatás teljesítését;
b) a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés tartalmi
elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás
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szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős
mértékben sérti.
11.3. A szerződés felmondási ideje 6 hónap.
12.

A szerződés megszüntetése
A szerződés megszűnik:
a) a szerződés szerinti időtartam elteltével;
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
c) felmondással;
d) a Felek közös megegyezésével.

13. Vegyes és záró rendelkezések
13.1. Felek a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket egyeztetni kötelesek, melynek
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
13.2. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ht., a kapcsolódó
jogszabályok, a Rendelet és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
13.3. A Felek képviselői a szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
…………, 2017. ………………
___________________________________
…… Község/Város Önkormányzata
képviseletében
……
……
polgármester
pénzügyi oszt. vez.

________________________________
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
képviseletében
Siket Tibor
igazgatósági elnök
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