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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2017. december 14-én 14.00 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.




Napirend:
1. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
2. 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója
4. A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása
6. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
7. Döntés illetményalap meghatározásáról – rendeletalkotás
8. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme
9. Mezőőri járulék felülvizsgálata – az egy hektár alatti földrészletek
mentesítésének hatása
10. Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
11. Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető illetményének módosítása
12. Szent Antal Népház alapító okiratának módosítása
13. Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
14. Helyijárat menetrend módosítás
15. Gyomaendrőd
Város
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepciójának
felülvizsgálata, elfogadása

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.

16. 2018. évi programterv
17. Lapkiadói szerződés módosítása
18. Információátadási szabályzat
19. Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv 2018-2019
20. Együttműködési megállapodás a Debreceni Egyetemmel
21. Beszámoló ITS megvalósulásáról
22. Fenntartható fejlődés helyi programja - Local Agenda 21- felülvizsgálata
23. Emlékmű áthelyezések a "Gyomaendrőd endrődi városrész központjának
rehabilitációja" c. projekt kapcsán
24. Pályázati felhívás I. világháborús emlékmű felújítására
25. Vagyon rendezés a Hármas-Körös védtöltésének fejlesztése miatt
26. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helység bérleti kérelme
27. Lakossági járda felújítási pályázat módosítása
28. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 45/2 szám alatti önkormányzati bérlakásra
benyújtott pályázat elbírálása
29. A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaprogramja
30. Javaslat a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kötött megbízási
szerződés módosítására
31. Konzorciumi megállapodás a Humán szolgáltatások fejlesztése a
Gyomaendrődi járásban című EFOP projekthez
32. A KEOP-1.1.1/2F-09-11-2012-0005 sz. pályázatban el nem számolható
hulladékgyűjtő jármű tulajdonba vétele a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásától
33. Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulással kapcsolatos ügyek
34. Belvízrendezés IX. ütem többlet forrás igénye
35. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalásához javaslom a zárt
ülés elrendelését:
36. Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (az előterjesztés az ülésen kerül
ismertetésre)
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. december 14.

Toldi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2017. december 14.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
a)
a költségvetési rendelet elfogadását követően hozott Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert,
különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
b) intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 95.773 E Ft-tal változott.
Az állami támogatások között szerepel a szociális területen megigényelt 14.192 E Ft összegű ágazati pótlék,
mely a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében
jelentkezik kiadásként.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 107. §
értelmében lehetőség van az önkormányzatnak év közben az állami támogatás mutatószámainak
módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál
3.339 E Ft összegben plusz állami támogatási igény keletkezett a 2017. október 1.-i gyermeklétszám
növekedése miatt. A plusz állami támogatás megigénylésével nem kell önkormányzatunknak kiegészítő
önkormányzati támogatást biztosítania.
A Térségi Szociális Gondozási Központban a házi
segítségnyújtásnál 2.903 E Ft a visszafizetési kötelezettség, a szociális szakosított ellátás feladatainak
támogatása jogcímnél 422 E Ft visszafizetés keletkezett, a fogyatékos nappali ellátásnál és a
gyermekétkeztetés támogatásánál 1.200 E Ft a plusz igény, továbbá a rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetésének támogatása jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett 4.121 E Ft összegben az
ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 1.200 E Ft összegű támogatást nyert
önkormányzatunk, mely a tájház műtárgyainak restaurálási költségeire fordítható, felhasználásának 2018.
december 31.-ig kell megtörténnie. Jelen költségvetési rendelet módosításával a támogatói okirat alapján a
támogatás a felhalmozási költségvetési támogatások között jelentkezik, a kiadási oldalon pedig a
felhalmozási célú céltartalékoknál szerepel.
Az intézményeknél a dologi kiadásokból a fejlesztési kiadások közé került átcsoportosításra a beszerzett kis
értékű tárgyi eszközök értéke, mert jogszabály változás miatt az államháztartási szerveknél a 200 ezer Ft
alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
A Békés Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés alapján az intézményekhez beépítésre került a
Nyári diákmunka program bérköltsége és annak támogatása.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
Képviselő-testületi döntés alapján a Közös Önkormányzati Hivatalban 2017. november 1.-től kezdődően
plusz egy fő alkalmazására került sor, a CLLD TOP-7.1.1.-16-2016 pályázat megvalósítási időszakára, mely
29. hónap határozott időre vonatkozik. 2017. évre az átszámított statisztikai létszám éves szinten nem
változik. A pályázat 7.500 E Ft összegű előlege, és a képviselő-testület döntése alapján 4.991 E Ft
támogatás megelőlegezés a bevételek között került elszámolásra, kiadási oldalon az 1 fő személyi
juttatására és közterheinek kifizetésére, továbbá dologi és felhalmozási kiadásokra fordítható.
A helyi közösségi közlekedés támogatására 782 E Ft-ot biztosított a Belügyminisztérium.
A Család és Gyermekjóléti Központ az EFOP 3.2.9-16 „Segíteni jöttünk” elnevezésű pályázaton 34.932 E Ft
összegű támogatást nyert, mely 100 %-os támogatottságú. A projekt az iskolai szociális munka bevezetését
támogatja, mely jogszabály alapján 2018. szeptember hónaptól kötelezően ellátandó feladat lesz. A
támogatás a kiadási oldalon a béreknél, járulékoknál,dologi kiadásoknál továbbá eszközbeszerzéseknél
került előirányzatosításra.
Képviselő-testületi döntések alapján a 2016. évi szabad maradványból a Népligeti sporttelep fejlesztésére
1.277 E Ft, a Kállai szoborra 1.500 E Ft, a Gyomaközszolg Kft.-nek működési célú pénzeszköz átadásra
10.000 E Ft, a Futball Klub részére történő pénzeszköz átadásra 858 E Ft a felhasználás.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
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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 4.160.860 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában
a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások
vonatkozásában. Az államháztartás 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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Döntési javaslat
"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület 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 4.160.860 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.160.860 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
a) a működési bevételek előirányzata 2.162.537 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 731.092 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 272.608 ezer forint,
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d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 994.623 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 2.372.283 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 648.792 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 116.345 ezer forint,
c) dologi kiadás 630.370 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 571.875 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 166.440 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 169.651 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 68.810 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.302.664 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 106.351 ezer forint,
b) beruházási kiadás 409.074 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 787.239 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. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete 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:
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adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.IV.
153 300
151 789
523 944
572 784
9 456
12 556
388 260
388 260
939 676
1 037 148
2 014 636
2 162 537
25 146
25 146
72 178
701 278
3 100
3 100
0
1 568
100 424
731 092
106 778
272 608
544 623
994 623
2 766 461
4 160 860
614 093
648 792
109 189
116 345
523 043
630 370
517 032
571 875
119 528
166 440
171 199
169 651
67 330
68 810
2 121 414
2 372 283
89 025
106 351
381 995
409 074
174 027
787 239
645 047
1 302 664
0
485 913
2 766 461
4 160 860
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
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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.IV.
0
0
114 196
126 541
350 859
359 968
9 456
12 456
388 000
388 000
939 676
1 037 148
1 802 187
1 924 113
25 146
25 146
72 178
693 778
3 100
3 100
0
1 568
100 424
723 592
105 558
243 173
544 623
994 623
2 552 792
3 885 501
0
0
1 000
1 000
0
553
0
0
260
260
0
0
1 260
1 813
0
0
0
7 500
0
0
0
0
0
7 500
0
115
0
0
1 260
9 313
0
0
400
1 334
0
350
0
0
0
0
0
0
400
1 684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
0
0
400
1 930
0
0
0
0
0
35 976
0
0
0
0
0
0
0
35 976
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
35 976
0
6 189
467
0
0
0
6 656
0
0
0
0
0
61
0
6 717
0
8 725
2 385
100
0
0
11 210
0
0
0
0
0
38
0
11 248
0
8 000
173 085
0
0
0
181 085
0
0
0
0
0
28 975
0
210 060
0
151 789
572 784
12 556
388 260
1 037 148
2 162 537
25 146
701 278
3 100
1 568
731 092
272 608
994 623
4 160 860

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

1
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4
5
6
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9
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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.IV.
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
3 284
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, víz 1576
5 088
10 464
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
126 541
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Erzsébet utalványra átvett pénzeszköz
0
6 993
Mezőőri járulék átvett pénz
5 400
5 400
Autómentes nap támogatása
0
250
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
Társulástól átvett pénz 2016. évi
0
1 866
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.1 500
1 500
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
350 859
359 968
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
7 756
7 756
Liget Fürdő Kft. működési kölcsön visszatérülése
0
3 000
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
12 456
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
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
104
105
106
107
108
109
110
111

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
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
Garantált bérminimum vált.ellentételezése
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
Helyi közösségi közlekedés támogatása
0
Polgármester illetménykiegészítése
0
Önkormányzati tűzoltóság támogatása
0
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
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
0
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
0
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
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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0
180 681
25 502
65 000
15 087
31 795
-26 705
37 276
2 530
1 110
113 014
15 959
0
120 599
51 167
23 578
67 382
159 128
82 820
1 536
9 208
15 739
2 479
7 306
17 700
782
1 883
5 000
9 592
1 037 148
1 924 113
0
0
0
4 683
8 463
12 000
25 146
0
0
0
199 571
178 512
243 517
34 388
0
37 790
693 778
0
1 500
100
200
1 300
3 100
1 568
0
1 568
723 592

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
21

adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei.
2017.mód.ei.IV.
0
0
105 558
243 173
0
246
0
0
0
61
0
38
1 220
28 975
0
0
0
115
106 778
272 608
0
0
544 623
544 623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544 623
544 623
651 401
817 231
0
450000

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
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
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5. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben
adatok ezer forintban
B
C
megnevezés
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Személyi juttatás
337 917
343 926
Munkaadókat terhelő járulék
44 733
45 968
Dologi kiadás
345 124
385 058
Működési célú támogatásértékű kiadás
517 032
571 875
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
114 488
161 400
Működési céltartalék
171 199
169 651
Ellátottak pénzbeli juttatása
67 330
68 724
Működési kiadás összesen
1 597 823
1 746 602
Felújítás
87 925
105 251
Beruházás
377 285
389 093
Egyéb felhalmozási kiadás
174 027
787 239
Felhalmozási kiadás összesen
639 237
1 281 583
Finanszírozási kiadások
0
485 913
Tárgyévi kiadás összesen
2 237 060
3 514 098
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Személyi juttatás
151 932
155 197
Munkaadókat terhelő járulék
36 914
37 614
Dologi kiadás
41 052
51 362
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
5 040
5 040
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
86
Működési kiadás összesen
234 938
249 299
Felújítás
1 100
1 100
Beruházás
2 200
10 709
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
3 300
11 809
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
238 238
261 108
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Személyi juttatás
11 366
12 940
Munkaadókat terhelő járulék
2 142
2 509
Dologi kiadás
9 700
14 976
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
23 208
30 425
Felújítás
0
0
Beruházás
1 750
1 330
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
1 750
1 330
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
24 958
31 755
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Személyi juttatás
13 771
33 291
Munkaadókat terhelő járulék
3 030
6 935
Dologi kiadás
7 872
27 060
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
24 673
67 286
Felújítás
0
0
Beruházás
210
1 661
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
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
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

7

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

1 661
0
68 947
0
12 415
2 765
9 031
0
0
0
0
24 211
0
369
0
369
0
24 580
0
16 550
3 694
25 865
0
0
0
0
46 109
0
612
0
612
0
46 721
0
74 473
16 860
117 018
0
0
0
0
208 351
0
5 300
0
5 300
0
213 651
0
648 792
116 345
630 370
571 875
166 440
169 651
68 810
2 372 283
106 351
409 074
787 239
1 302 664
485 913
4 160 860

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.IV.

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
7 411
411
0
0
0
7 822

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
194
0
0
0
0
194

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
19 632
0
0
46 579
0
0
0
40 182
0
0
0
0
40 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
32 149
0
6 000
0
0
38 149

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
22 791
5 427
216
0
0
0
0
28 434

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
1 725
363
65 353
1 500
21 157
0
0
90 098
0
0
0
0
548 671
0
0
0
548 671

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

12 653
2 513
2 100
0
0
0
0
17 266
0
0
0
0
6 679
0
0
0
6 679
0
0
0
0
0
7 980
0
0
7 980

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
1 684
346
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
235
236
237
238

091220

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

082044

Könyvtári szolgáltatások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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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
17 400
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
0
78

239
240
241
242
243

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

298

106020

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

56010

Komplex környezetvédelmi programok
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
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep.
tám.-lakhatáshoz kapcs.)
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
78

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
250
0
0
0
0
250
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
10 993
10 993

0

0

299
300
301
302
303
304
305
306

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

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
358
359

107060

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
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
2 700

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
2 151
2 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

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
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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360
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
418
419

041237

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár
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

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
0
0
0
0

Fiatal házasok

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
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
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420
421
422
423

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
477
478

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
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
40 257
0

0
205 803
22 814
87 272
0
0
0
0
315 889
0
0
0
0
0
7 338
0
0
7 338
0
0
0
9 890
0
30 814
0
0
40 704
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
Működési kiadás összesen

084031

Civil szervezetek működési támogatása
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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

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

086020

Helyi közösségi tér 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

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

0
0
0
0
13 310
0
0
13 310
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
3 754
0
0
0
0
3 754
0
0
0
15 947
0
8 040
0
0
23 987
0
0
0
254
0
3 900
0
0
4 154
0
343 926
45 968
385 058
571 875
161 400
0
68 724
1 576 951
1 576 951

7. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben
adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei.
2017.mód.ei.IV.
700
60
400
449
5 700
0
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
43
44
45
46

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
Család- és Gyermekjóléti Központ KAB-KEF-17-A/B/C Kábítószerügyi pályázat
Gyoma 300 éves
Önkormányzati bérlakások karbantartása
Marketing költségek
Fürdő ügyvezető prémium kifizetés
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Társulási hozzájárulás 2016. évi
Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez
kompenzáció
Garantált bérminimum emelésének ellentételezése
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
0
4 000
6 323
1 500
500
29 744
0
4 426
0
0
862
171 199

0
0
240
0
1 500
500
10 000
847
1 622
6 476
1 812
700
0
4 984
2 700
3 000
3 000
5 000
2 074
2 159
9 005
0
0
2 000
995
3 092
0
0
30 174
100
1 992
6 323
1 500
0
27 344
1 866
9 133
2 544
25 598
862
169 651

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2017. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.IV.
Felújítások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
87 925
105 251
Járda felújítás/pályázat
8 000
4 000
Kerékpárút felújítása
17 000
17 000
Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz)
10 000
10 000
Homlokzat felújítási program
4 000
4 000
Vízmű rekonstrukciós munkák
12 000
12 000
Könyvtár felújítása
15 000
15 181
Liget Fürdő gyógymedence felújítása
0
3 000
Wodiáner tér felújítása
12 000
12 000
Óvoda udvari felújítás
5 000
5 000
Járási Hivatal tetőhéjazat cseréje
0
1 487
Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása
708
708
Konyha fejlesztés-épület felújítás
0
17 268
Blaha 21. földszinti épületrész felújítása
3 217
3 217
Emlékmű felújítás
1 000
390
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
1100
1100
Hivatal bejárati nyílászáró csere
1100
1100
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Kállai Ferenc Kulturális Központ
0
0
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Szent Antal Népház
0
0
Városi Egészségügyi Intézmény
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
89 025
106 351
Beruházások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
377 285
389 093
Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő
0
0
Parkosítás
1 500
1 500
Parkoló építés (Fürdő is)
19 685
19 685
Gárdonyi úti záportározó rendezése
1 250
1 250
Kerékpárút vízelvezetés
2 500
2 500
Közvilágítási hálózat bővítése
5 000
5 000
Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó
3 836
3 836
Gyepmesteri telep fejlesztése
6 500
6 500
Ünnepi díszvilágítás
2 500
2 500
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
0
0
Ipartelep úton kerékpárút építés
0
0
Informatikai fejlesztések
6 300
6 300
Térfigyelő kamerarendszer bővítése
1 890
1 890
Ingatlan vásárlás (Újkert sor)
5 000
5 000
Fogorvosi rendelő kialakítása
25 000
25 000
Öregszőlői közkifolyók
1 900
1 900
Játszótér építése
2 500
2 500
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
5 500
5 500
Kossuth úti óvoda akadálymentesítése
1 000
1 000
Hulladékgyűjtő pontok kiépítése
0
2 686
Eszközfejlesztés Sportcsarnok
2 000
2 000
Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program
0
0
Gyomai szabadstrand rendezése
0
0
Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása
0
0
Fürdő csúszdapark építés
123 500
123 500
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
4 387
4 387
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
25 000
25 000
Ingatlanvásárlás
0
4 400
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés
0
1 318
Autóbusz pályaudvar tervezése
0
0
Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv
0
0
Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése
0
0
Öregszőlői út terv
889
889
Rózsahegyi energetikai tervdok.
0
0
Zöldpark Kft. tőkeemelés
0
0
Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)
0
0
Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás
42 473
42 473
Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege
30 222
14 400
3. háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása-eszközbeszerzés
0
2 000
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
61
62
63
64
65
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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
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

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.
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, telefon, fegyver,kártyaolvasó, iratmegsemmisítő
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Fűtési rendszer szakaszolása
Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton
TOP-7.1.1-16 CLLD pályázat szellemi termék beszerzés
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
EFOP-3.2.9-20016-00048 projekt tárgyi eszköz beszerzése
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ-kisértékű tárgyi eszköz vásárlás
Honlap fejlesztés
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés
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
Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére Kállai Ferenc emlékére állított szobor költségeinek finansz.
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
TOP 1. fordulós nyertes pályázatok többletköltségére
TOP 2. fordulós pályázatok előkészítésére
"Interreg" pályázat - Románia-Magyarország Együttműködési program 2014-2020.
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja áthúzódó kiadása
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 2016. évi kiadása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása áthúzódó kiadása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 2016. évi kiadása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás áthúzódó kiadása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 2015-2016. évi kiadása
Kubinyi Ágoston program támogatása-Tájház konyha enteriőrjének megújítása
Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati önerő
KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
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333
13 906
991
428
1 000
12 756
27 051
488
0
0
0
0
0
0
2 200
600
1 600
0
0
1750
200
750
800
210
210
0
250
0
250
0
300
300
381 995
0
0
5 909
4 137
1 282
400
0
90
9 305
1 340
2 500
0
0
0
0
1 465
4 000
0
158 813
0
5 645
1 500
0
0
0
117 280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 388
174 027
0

333
13 906
991
428
1 000
12 756
28 976
488
1 850
5 553
5 607
1 905
386
0
10 709
600
1 600
8 255
254
1330
200
330
800
1661
216
1270
369
612
0
0
5 300
300
409 074
0
0
46 066
4 137
1 282
400
40 157
90
14 648
1 340
2 553
750
2 850
190
1 500
1 465
4 000
5000
721 525
0
5 645
1 500
18 352
2 794
3 450
49 843
10 000
25 000
1 485
188 058
2 082
167 434
3 823
229 340
10 242
1 200
1 277
0
787 239
0

139 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
140 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás
141 Finanszírozási kiadások összesen

0
0
0
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35 913
450 000
485 913

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének
készítésével kapcsolatos eljárás rendjét. A törvény 25.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a
költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el az
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.
A költségvetés tervezési rendjének megfelelően az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
megalkotására a tárgyév elején kerül sor, de felkészülve annak lehetőségére, hogy a következő évi költségvetési
rendelet a fent említett határidőre nem lesz megalkotva, célszerű az átmeneti gazdálkodásról rendelkezni.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: A rendeletnek társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek a környezetre és egészségre nincs káros
következménye.
Adminisztrációs terhek: A rendelet többlet adminisztrációs feladattal nem jár.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendeletének megalkotása biztosítja az önkormányzat szabályozott gazdálkodását 2018. évi költségvetési
rendeletének megalkotásáig.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A település 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének
megalkotása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás a 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelethez
A rendelet 1. §-ában az önkormányzat felhatalmazza polgármesterét az átmeneti időszakra vonatkozóan a
hatályos jogszabályi keretek között a bevételek beszedésére és kiadásai előző évi előirányzatain belüli
teljesítésére.
A rendelet 2. §-ában a rendszeres és megállapodásokon alapuló kiadások, valamint a jogszabályokon és
helyi rendeleten alapuló bérintézkedések teljesítése kerül szabályozásra.
A rendelet 3. §-ában meghatározásra kerül az előző évről áthúzódó beruházási, felújítási kiadások, illetve a
folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi
kifizetésének rendje.
A rendelet 4. §-a rendelkezik az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett
bevételek 2018. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendeletét megalkotni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet
megalkotását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet
megalkotását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet
megalkotását.

Döntési javaslat
"2018. évi átmeneti gazdálkodásról rendelet"
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Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/ 2017. () önkormányzati rendelete
a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2018. január
1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos
jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente
ismétlődő rendszeres, megállapodáson alapuló államháztartáson kívülre irányulótámogatások, pénzeszköz átadások
2018. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül,
időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható a közalkalmazottak jogállásáról,
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége,
továbbá a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak.
(2) A 2018. január 1-től esedékes, illetve Magyarország 2018. évi központi költségvetését szabályozó törvény
rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az Önkormányzat, a költségvetési intézmények és a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában
végrehajthatók.
(3) Eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött
megállapodásban rögzített előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy
esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A rendelet hatályba lépését követően, a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott pénzügyi hatással
járó Képviselő-testületi döntések az átmeneti gazdálkodás időszakában is teljesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2017. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2017. évre
jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően teljesíthetők.
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2018. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett
bevételeket be kell illeszteni.
5. § Ez a rendelet 2018. január 1.-n lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
koncepciója
Szilágyiné Bácsi Gabriella
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!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdését - mely előírta, hogy a jegyző által
elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig nyújtja be a képviselőtestületnek - hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése.
Jogszabály nem teszi kötelezővé az önkormányzatok számára a következő évi költségvetési koncepció
összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a tervezési folyamatokat már ebben az időszakban elindítani, a várható
bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett
kötelezettségeket rendszerezni.
A koncepciót Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény figyelembe vételével
állítottuk össze, mely törvényt az Országgyűlés 2017. június 15-i ülésén fogadott el.
Bevételek számbavétele
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott,
célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek
meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés
támogatást.
Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)
A törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható - 39,27 fő (Gyomaendrőd
elismert hivatali létszáma 36,54 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,63 fő, Csárdaszállásé pedig 1,1 fő), mely a
tavalyi évben 39,45 fő volt. A csökkenés abból adódik, hogy a közös hivatalhoz tartozó 3 település lakosságszáma
csökkent 119 fővel. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám 46 fő, a kisegítői
állományi létszám 2 fő, a CLLD pályázatban foglalkoztatásra kerül 1 fő munkaszervezeti ügyintéző, Csárdaszállás és
Hunya esetében 3-3 fő köztisztviselővel számoltunk. Csárdaszállás önkormányzatának a közös hivatal
működésének finanszírozásához előreláthatólag 5.879 E Ft-tal szükséges hozzájárulni, Hunya önkormányzatának
pedig 5.150 E Ft-tal.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg
az önkormányzatot.
Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre
jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A 10.000 fő feletti városok
esetében a támogatás fajlagos összege 400.000 Ft/km.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2016. évi országosan összesített
önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkcióján megjelenő kiadás
alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a
támogatás összegének meghatározása. 2016-ban a befolyt bevétel összege meghaladta a felújítási
és felhalmozási költségek nélküli kiadások összegét, így 2018-ban ezen a jogcímen 100.000 Ft
összegű támogatásban részesül önkormányzatunk.
Közutak fenntartásának támogatása – a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók
ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkciói alapján településkategóriánként számított nettó
működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő
feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km.
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - a központi költségvetés támogatást biztosít a települési
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önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §ában meghatározott egyes feladatok ellátására.
Összege 2.700 Ft/fő.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás
Összege 2.550 Ft/külterületi lakos
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Összege 1,0 Ft/ idegenforgalmi adóforint
Beszámítás összege
Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt
bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2016. évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési
önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a
beszámítás összegének csökkentésére. Városunk esetében az egy lakosra eső adóerő-képesség 16.466 Ft, így a
támogatás csökkentés mértéke az elvárt 88.576 E Ft összegű bevételnek a 40%-a. Mivel településünk közös hivatal
székhelye, így a beszámítás összege további 10 % ponttal csökken. Az elvárt bevétel összege így Gyomaendrőd
esetében 26.573 E Ft.
2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi
költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a pedagógus és a nevelő munkát segítő
kötelező létszám bérét biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai
feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege 81.700
Ft/fő/év.
3.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint
központ támogatása, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok után igényelhető
támogatások köre, finanszírozásának módja.
4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen a várost megillető támogatás becsült összege 16,6 millió Ft. Ezt az összeget a muzeális
intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani.
Kiadások számbavétele
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben
növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadások és a
feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadások kerüljenek figyelembe vételre.
Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadások tervezésénél a 2017. évi összegeket vettük alapul.
A fejlesztési célú kiadások között elsősorban a 2017. évről áthúzódó beruházások kerültek megtervezésre, a
városüzemeltetési osztály és az intézmények által szükségesnek tartott fejlesztések, felújítások, valamint a testület
által korábban hozott döntések kerültek beépítésre. A fejlesztések között megjelennek a nyertes TOP-os projektek
2018. évben jelentkező kiadásai.
A 2018. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása:
Bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Finanszírozási bevételek
Forrás hiány
Kiadások
Működési kiadások
Felhalmozási kiadások

Adatok E Ft-ban

3.165.700

0
3.165.700
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1.988.160
15.100
1.162.440

2.100.621
1.065.079

Finanszírozási kiadások

0

Az összeállított költségvetési koncepció hiányt se a működési, se a felhalmozási oldalon nem tartalmaz.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a
költségvetési rendeletben működési hiány nem is tervezhető.
Gyomaendrőd Polgármestere a város 2018. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetés és
elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé beterjesztette.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a 2018. évi költségvetési koncepció elfogadását azzal,
hogy a 2018. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása 2 fordulóban
történjen, első alkalommal már a 2018. januári Képviselő-testületi ülésen. A
rendelet tervezet összeállítása során élvezzen prioritást a temetők állapotának
javítása, elsősorban az utak karbantartása és a vízelvezetés megoldása.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2018. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja azzal, hogy a költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a következő alapelvek
érvényesüljenek:
a végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások
csökkentésének a lehetőségeit,
a beterjesztett költségvetés működési hiányt nem tartalmazhat,
biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezésének forrását,
az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 14.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. 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 2018. terv
153 300 134 338
523 944 471 859
9 456
17 856
388 260 421 260
939 676 942 847
2 014 636 1 988 160
25 146
12 000
72 178
0
3 100
3 100
0
0
100 424
15 100
106 778 112 461
544 623 1 049 979
2 766 461 3 165 700
614 093 583 270
109 189 100 207
523 043 524 273
517 032 565 429
119 528 106 672
171 199 145 910
67 330
74 860
2 121 414 2 100 621
89 025
47 516
381 995 944 562
174 027
73 001
645 047 1 065 079
0
0
2 766 461 3 165 700
0
0
0
0
0
0

2. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. 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 2018. terv
0
0
114 196 116 020
350 859 300 379
9 456
17 856
388 000 421 000
939 676 942 847
1 802 187 1 798 102
25 146
12 000
72 178
0
3 100
3 100
0
0
100 424
15 100
105 558
72 628
544 623 1 044 979
2 552 792 2 930 809
0
0
1 000
1 000
0
0
0
0
260
260
0
0
1 260
1 260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 260
1 260
0
0
400
600
0
0
0
0
0
0
0
0
400
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
600
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
29 129

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
29 129
0
0
14 204
6 220
0
0
0
0
0
0
0
0
14 204
6 220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 204
6 220
0
0
15 500
7 270
0
1 063
0
0
0
0
0
0
15 500
8 333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 500
8 333
0
0
8 000
3 228
173 085 170 417
0
0
0
0
0
0
181 085 173 645
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 220
10 704
0
5 000
182 305 189 349
0
0
153 300 134 338
523 944 471 859
9 456
17 856
388 260 421 260
939 676 942 847
2 014 636 1 988 160
25 146
12 000
72 178
0
3 100
3 100
0
0
100 424
15 100
106 778 112 461
544 623 1 049 979
2 766 461 3 165 700

3. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. 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
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

adatok ezer forintban
A
B
C
Megnevezés
2017. eredeti 2018. terv
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-Fürdő 1890, temető 1276
5 088
3 166
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
1 717
1 476
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
5 327
8 605
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó
12 500
12 239
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
1 455
1 594
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
4 500
1 331
Temető üzemeltetésből származó bevétel
7 000
11 000
Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel
0
0
Saját bevétel összesen:
114 196 116 020
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra
0
13 290
Mezőőri járulék átvett pénz
5 400
5 400
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő
27 205
26 753
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
1 817
0
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló
225 325 150 936
Közcélú munkavégzők dologi és beruházási támogatása 2018.-ban induló
72 858
63 054
Földalapú támogatás
5 317
12 472
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
6 584
5 879
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
4 853
5 150
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.
1 500
1 500
CLLD pályázat támogatása 2018. évre
15 945
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
350 859 300 379
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
7 756
7 156
Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés
0
3 000
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
700
Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés
0
6 000
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
9 456
17 856
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
260 000 290 000
Építményadó
35 000
40 000
Telekadó
0
0
Magánszemélyek kommunális adója
42 000
42 000
Idegenforgalmi adó
8 000
8 000
Pótlékok, bírságok bevétele
4 000
2 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
1 000
1 000
Gépjármű adó
30 000
30 000
Mezőőri járulék bevétele
8 000
8 000
Közhatalmi bevételek összesen
388 000 421 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
4

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Polgármesteri illetmény támogatása
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Támogató szolgálat működési támogatása
Kulturális feladatok támogatása 1210*13693
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Földalapú támogatás
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
Felhalmozási bevételek összesen
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180 681 179 857
25 502
25 502
65 000
65 120
15 087
100
31 795
31 795
-26 705
-26 573
37 276
36 971
2 530
2 514
0
2 054
105 323 116 551
15 523
16 721
120 599 119 657
69 735
66 916
159 550 162 649
86 291
91 571
1 536
1 536
9 208
9 208
15 739
16 569
7 306
6 429
17 700
17 700
939 676 942 847
1 802 187 1 798 102
0
0
0
0
0
0
4 683
0
8 463
0
12 000
12 000
25 146
12 000
0
0
0
0
0
0
34 388
0
0
0
37 790
0
72 178
0
0
0
1 500
1 500
100
100
200
200
1 300
1 300
3 100
3 100
0
0
0
0
0
0
100 424
15 100

4. melléklet
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

adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti
2018. terv
0
0
105 558
72 628
0
0
0
29 129
0
0
1 220
10 704
0
0
0
0
106 778 112 461
0
0
544 623 1 044 979
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
544 623 1 049 979
651 401 1 162 440

A
Megnevezés
Működési 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
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
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. 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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adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti 2018. terv
0
0
337 917 252 336
44 733
30 070
345 124 327 804
517 032 565 429
114 488 101 332
171 199 145 910
67 330
74 860
1 597 823 1 497 741
87 925
43 216
377 285 932 526
174 027
73 001
639 237 1 048 743
0
0
2 237 060 2 546 484
0
0
151 932 175 493
36 914
38 463
41 052
41 052
0
0
5 040
5 340
0
0
0
0
234 938 260 348
1 100
3 300
2 200
0
0
0
3 300
3 300
0
0
238 238 263 648
0
0
11 366
14 865
2 142
2 993
9 700
14 844
0
0
0
0
0
0
0
0
23 208
32 702
0
0
1 750
3 980
0
0
1 750
3 980
0
0
24 958
36 682
0
0
13 771
34 999
3 030
6 911
7 872
25 106
0
0
0
0
0
0
0
0
24 673
67 016
0
0
210
396
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
396
0
0
24 883
67 412
0
0
11 476
13 293
2 566
2 659
8 150
7 096
0
0
0
0
0
0
0
0
22 192
23 048
0
1 000
250
0
0
0
250
1 000
0
0
22 442
24 048
0
0
13 859
17 221
3 098
3 447
17 667
12 089
0
0
0
0
0
0
0
0
34 624
32 757
0
0
0
2 660
0
0
0
2 660
0
0
34 624
35 417
0
0
73 772
75 063
16 706
15 664
93 478
96 282
0
0
0
0
0
0
0
0
183 956 187 009
0
0
300
5 000
0
0
300
5 000
0
0
184 256 192 009
0
0
614 093 583 270
109 189 100 207
523 043 524 273
517 032 565 429
119 528 106 672
171 199 145 910
67 330
74 860
2 121 414 2 100 621
89 025
47 516
381 995 944 562
174 027
73 001
645 047 1 065 079
0
0
2 766 461 3 165 700

6. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

A

B
Megnevezés

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.

013350

adatok ezer forintban
C
C
D
2016. eredeti
2017. eredeti 2018. terv

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

9

0
0
0
5 835
411
0
0
0
6 246

0
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
12 236
14 614
5 865
0
0
32 715
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

0
0
0
25 765
0
0
0
0

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.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Működési kiadás összesen

066010

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

016010

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

10

29 049
0
0
0
10 000
0
18 000
0
0
28 000
0
19 969
4 834
0
0
0
0
0
24 803

25 765
0
0
0
11 000
0
20 040
0
0
31 040
0
19 969
4 041
0
0
0
0
0
24 010

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
33 594
0
0

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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

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.

900060

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

032020

Forgatási és befektetési 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

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
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
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
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0
0
33 594
0
0
0
49 409
1 500
18 840
0
0
69 749

0
0
33 594
0
0
0
46 597
1 500
15 600
0
0
63 697

0
0
0
0
500 507
0
0
0
500 507
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

0
0
0
0
548 904
0
0
0
548 904
0
13 588
2 544
2 276
0
0
0
0
18 408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
13 370

176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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.

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
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0
2 000
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
2 000
0
0
15 370
0
0
0
0
0
2 560
0
0
2 560
0
0
0
17 000
0
0
0
0
17 000

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

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

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

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.

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

13

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
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

0
0
0
0
0
0
0

296.
297.

Ellátottak pénzbeli juttatása

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.

107060

Működési kiadás összesen
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

5 000
5 000

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

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
15 000
15 000
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
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

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

4 000
4 000

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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356.
357.
358.
359.
360.

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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.

041237

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár

0
0
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
7 280
7 280
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
11 144
2 387
9 079
0
0
0
0
22 610

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
0
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
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416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.

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

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.

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
0
0
0

0
16 105
2 174
720

0
0
0
0

0
0
0
18 999

0
0
0
0

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

0
69 370
7 631
1 171
0
0
0
0
78 172

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
138 049
13 409
76 784
0
0
0
0
228 242
0
0
0
0
0
6 900
0
0
6 900
0
0
0
8 890
0
30 367

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 2017-ról
áthúzódó 7 fő programelem+8 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 (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 2018-ban 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
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475.
476.
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 célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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

084031

Civil szervezetek támogatása- Képtár
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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0
0
40 257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
39 257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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
2 500
0
0
0
0
2 500
0
0
0
6 000
0
8 580
0
0
14 580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252 336
30 070
327 804
565 429
101 332
0
74 860
1 351 831
1 351 831

7. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben
adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti 2018. terv
700
700
400
400
5 700
5 700
13 000
14 000
2 900
2 900

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

Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000
nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500…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. (1101*4)
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E
IKSZT működési plusz igény
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
Gyoma 300 éves
Önkormányzati bérlakások karbantartása
Marketing költségek
Fürdő ügyvezető prémium kifizetés
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez
CLLD pályázathoz megelőlegezés
CLLD pályázat 2018. évi felhasználás

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
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
4 000
6 323
1 500
500
29 744
4 426
862
0
171 199

8 000
1 000
240
4 000
1 500
500
10 000
847
1 622
4 404
2 540
4 600
0
2 700
3 000
3 000
5 000
5 000
3 000
0
0
1 200
2 000
1 815
0
0
0
0
6 323
1 500
0
24 896
2 588
4 990
15 945
145 910

8. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

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

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás/pályázat
Temető felújítása
Külterületi utak felújítása
Homlokzat felújítási program
Vízmű rekonstrukciós munkák
Kollégium felújítás
Tulipános óvoda felújítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Irodák festése
Határ Győző Városi Könyvtár
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Népház felújítás
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Vízmű sori bérlakások megszűntetése
Út és Parkoló építés
Közkifolyók építése
Közvilágítási hálózat bővítése
Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó
Gyepmesteri telep fejlesztése
Ünnepi díszvilágítás
Informatikai fejlesztések
Fogorvosi rendelő kialakítása
Játszótér építése
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
Sport infrastruktúra fejlesztés
TOP-os pályázatok önerő
Fürdő csúszdapark építés
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló
forrás
Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv
önerő
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Klíma és árnyékolás
Hangosítás, wifi
Ajtó kialakítása az endrődi telephelyen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Klíma beszerelése
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Fűtéskorszerűsítés
Eszközbeszerzés
Városi Egészségügyi Intézmény
Eszközbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
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adatok ezer forintban
B
2018. évi terv
0
43 216
2 000
5 000
10 000
4 000
12 000
10 000
216
3 300
3 300
0
0
0
1 000
1 000
0
47 516
0
932 526
20 000
10 000
1 000
5 000
2 312
2 000
2 000
4 300
25 000
5 000
10 000
5 000
1 580
90 000
130 000
4 387
25 000
188 058
5 115
167 434
229 340
0
3 980
2 250
1 320
410
396
396
2 660
600
2 060
5 000
5 000
944 562
0

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

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
TSZGK fejlesztési igény ASP rendszer
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény
Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére
Környezetvédelmi alap
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Felhalmozási céltartalék
CLLD tervezés önerő
Kis Bálint Sportudvar fejlesztése önerő
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
Pályázati önerő biztosítása és tartalék Gye-i Család-és Gyermekj.Kp. részére KAB-KEF17-A/B
Népligeti sporttelep pályázati önerő
Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
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0
10 819
4 137
1 282
400
2 000
3 000
0
5 465
1 465
4 000
0
56 717
2 286
3 450
950
47 748
150
1 276
857
73 001
0
0

9. melléklet
A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása
adatok ezer forintban
B

A

2018. évi
terv

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

Járda felújítás
Temető felújítása
Kollégium felújítása
Külterületi utak felújítása
Út és Parkoló építés
Közkifolyók építése
Közvilágítási hálózat bővítése
Tulipános óvoda felújítása
Ünnepi díszvilágítás
Homlokzat felújítás
Informatikai fejlesztések
Fogorvosi rendelő
Zöldterület kezelés fejlesztése
Játszótér építése
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő
Környezetvédelmi alap
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
Gyepmesteri telep fejlesztése
Sport infrastruktúra fejlesztés
Fürdő csúszdapark építés
Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő
Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő
TSZGK fejlesztési igény
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény
Népház felújítás
CLLD tervezés önerő
Közös Hivatal irodák festése
Könyvtár klíma, árnyékolás, hangosítás, ajtó kialakítás
Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Klíma beszerelés
Kállai F. Kult. Kp. Fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés
Pályázati önerőhöz tartalék Gye-i Család-és Gyermekj.Kp. részére KAB-KEF-17-A/B
TOP-os pályázatok önerő
Vízmű sori bérlakások megszűntetése
Kis Bálint Sportudvar fejlesztése önerő
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
Összesen
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2 000
5 000
10 000
10 000
10 000
1 000
5 000
216
2 000
4 000
4 300
25 000
10 000
5 000
1 900
5 115
4 000
1 282
400
2 000
1 580
130 000
4 387
25 000
2 000
3 000
1 000
2 286
3 300
3 980
396
2 660
50
90 000
20 000
3 450
950
402 252
450 000
402 252
47 748

10. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben
A
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

B
2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester
-mezőőr-közalkalmazott
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-START Közmunkaprogram dolgozói
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
-köztisztviselői létszám Gye.
-kisegítő-Mt. Gye.
-CLLD pályázat-Mt. Gye.
-Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám
-Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám
Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott
Szent Antal Népház-közalkalmazott
Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott
Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
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192
1
5
4
182
55
46
2
1
3
3
5
5
7
24
9
297

11. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2018. évi finanszírozása
A
Megnevezés

B

C

2017. állami tám. 2017. önk.kieg.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2018. évi önkormányzati támogatása
2017. intézmény
2018. intézmény
Megnevezés
2017. állami tám. 2017. önk.kieg.
finanszírozás
2018. állami tám. 2018. önk.kieg.
finanszírozás
összesen
összesen
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
0
0
0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
122 382
3 308
125 690
133 272
7 443
140 715
Térségi Szociális Gondozási Központ
324 784
50 033
374 817
331 880
76 309
408 189
Önkormányzati Társulás összesen
447 166
53 341
500 507
465 152
83 752
548 904

11
12
13
14
15

Gyomaendrőd kiegészítése
Határ Győző Városi Könyvtár
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Önkormányzat összesen

56 297
11 437
44 860
16 758
5 062
14 361
1 951
7 183
90 175

adatok ezer forintban
G
2018. intézmény
finanszírozás
összesen
262 388
0
0
36 082
17 828
27 084
2 660
38 283
384 325

1
2
3
4
5
6
7
8
9

le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.

180 681
0
0
7 800
3 176
4 763
173 085
17 700
387 205

D
E
F
2017. intézmény
finanszírozás
2018. állami tám. 2018. önk.kieg.
összesen
236 978
180 681
81 707
0
0
11 029
0
0
70 678
24 558
10 623
25 459
8 238
4 143
13 685
19 124
6 103
20 981
1 951
170 417
2 660
24 883
26 690
11 593
315 732
398 657
145 056
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal 2015. évi célvizsgálatát követően a Nemzetgazdasági Minisztérium is áttekintette a
települési önkormányzatok helyiadó-rendeleteit. A Minisztérium által feltárt egyik gyakori hiba a következő:
„Eljárásjogilag nem megalapozott azon helyi adóra vonatkozó szabály, amely az adókedvezményt, adómentességet
nem a rendeletből következően biztosítja az érintett adóalanyi körnek, hanem csupán kérelemre. Ez a jogalkotási
megoldás nem szabályos, hiszen a kérelem benyújtásának előírása azt sugallja, hogy a kedvezmény, vagy
mentesség megadása az adóhatóság mérlegelési jogköre, s nem a rendelet normatív szabályán alapuló
jogosultság.”
Önkormányzatunk helyiadó-rendelete magánszemélyek kommunális adójánál többek közt az alábbiak szerint
biztosít mentességet:
„Mentes az adó alól az az adóalany, aki az adóév első napján a hetvenedik életévét betöltötte, az adóköteles
lakásban egyedül lakik, és jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét. Az
adómentességre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 15. napjáig kell kérelmezni és igazolni.”
Fentiek szerint ez a szabályozás így nem helyes, a rendeletünket módosítani szükséges. A rendelet-módosítás
tervezetét az előterjesztés döntési javaslata tartalmazza.
Indokolás: Az előterjesztés szövege magában foglalja a megalkotásra javasolt rendelet-tervezetnek a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában előírt általános indokolási kötelezettségét.
A szabályozás várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi hatás: A jelenlegi szabályozáshoz képest nincs változás.
2. Gazdasági, költségvetési hatás: A jelenlegi szabályozáshoz képest nincs változás.
3. Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincs változás.
5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A módosítás
elmaradása esetén a helyi adórendeletünk jogszabálysértő szabályozást tartalmazna.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet-módosítás döntési
javaslat szerinti elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet-módosítás döntési
javaslat szerinti elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet-módosítás döntési
javaslat szerinti elfogadását.

Döntési javaslat
"A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása"
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Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontjában a
„kérelmezni és” szövegrész.
2. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2017. december ....
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. december .....
dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés által 2017. szeptember 25-én kihirdetett 2017. évi CV. törvény módosította a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, amely alapján a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi
rendelet elfogadásának határideje 2017. október 1-ről 2017. december 31-re módosult.
A törvénymódosítás értelmében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel, valamint a
településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel összhangban a településkép védelméről szóló törvény 12. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatnak a településképi rendelet megalkotásáig módosítania kell, vagy
meg kell alkotnia:
- a reklámok, reklámhordozók (és cégérek) elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és
tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet, és
- a reklámok, reklámhordozók (és cégérek) elhelyezésére vonatkozóan a településképi bejelentési eljárásról szóló
önkormányzati rendelet.
Az önkormányzatok a településképi rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatják a helyi reklámrendeletet, annak
elkészítését követően a reklámokra vonatkozó előírások is bekerülnek a településképi rendeletbe. Amennyiben nem
készül el 2017. december 31-ig a településképi rendelet, akkor az átmeneti időre – a településképi rendelet
elfogadásáig – megalkotott helyi reklámrendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait
lehet alkalmazni.
A polgármesterek részére a módosított 2016. évi LXXIV. törvényben a reklámhordozókkal kapcsolatban rögzített
hatáskör új elem, azonban a településképi eljárás lefolytatása nem lehetőség, hanem kötelezettség.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2017. május 28. napjától hatályos előírása szerint:
„26/B. § (1a) A polgármester - a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében
a) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő
különös településképi követelmények vagy
b) - különös településképi követelmények meghatározásának hiányában - a reklám-elhelyezési kormányrendeletben
szereplő általános elhelyezési követelmények
érvényesítése érdekében.
(2) A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentő nevét,
b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás
megjelölését,
d) a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi
számát,
e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók
elhelyezésének tervezett időtartamát.
26/C. § A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban
a) a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást - feltétel
meghatározásával vagy anélkül - tudomásul veszi, ha a bejelentés
aa) megfelel a 26/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és
ab) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik a településképbe és megfelel a
településképi követelményeknek, a tervezett reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a
településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,
b) megtiltja az építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését,
és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli
elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés
ba) nem felel meg a 26/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy
bb) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel
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meg a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközben foglalt követelménynek,
reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek
vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek.
26/D. § A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és
ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során
megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,
a) a 26/E. § szerint jár el, vagy
b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.”
A helyi reklámrendeletben viszont csak a reklámokra vonatkozó településképi bejelentés szabályait lehet
meghatározni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17. §) és indokolási (18. §)
kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:
1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,
A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának.
Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert.
b) környezeti és egészségi következményei - jelenleg nem ismert.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal adminisztratív terhei nőnek.
2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,
Az önkormányzat számára a rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás nem csak
lehetőséget, hanem kötelezettséget jelent.
3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket
Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban.
Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt
szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.
A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb
szintű jogszabálynak megfelelő módon történik a reklámok és reklámhordozók elhelyezése.
Az átmeneti időszakra benyújtom a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet megalkotásra.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja a rendelet megalkotását az 1. § szövegében a "vagy
köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző
személy tulajdonában álló ingatlanon" szövegrész mellőzésével.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottsági ülésen felmerült, hogy az 1. § "vagy köztulajdonban álló, valamint
közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló
ingatlanon" szövegrészben helyesebb lenne a 'jármű' szöveg, mivel
köztulajdonban álló közforgalmi személyszállítást végző személy tulajdonában
nincs a településen ingatlan, a buszvárók az önkormányzat tulajdonai. Mivel a
törvény kiveszi a járművön elhelyezett gazdasági reklámot a reklám fogalma alól,
így az idézett mondat mellőzésre kerül.
Felvetődött továbbá az is, hogy a a rendelet 3. § (2) bekezdése szerint
"Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán építési reklámháló kivételével
nem helyezhető el." rendelkezés megakadályozza cégérek és üzletet jelző
feliratok elhelyezését.
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A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény fogalom
meghatározása szerint:
11/F. § E törvény alkalmazásában:
...
3. reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám,
ide nem értve
a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon
elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai
megjelenítést,
...
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó
ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági
apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy
egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket;"
A bizottsági észrevétel alapján javasoljuk a rendelet megalkotását az 1. §
szövegében a "vagy köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási
szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon" szövegrész
mellőzésével.
Döntési javaslat
"A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (… …) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
(Tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme
érdekében a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Gyomaendrőd közigazgatási területén, a közterületen, a közterületről látható magánterületen,
köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző
személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.
2. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látható magánterületen
2. § Tiltott valamennyi e rendeletben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban:
Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.
3. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg
hátrányosan.
(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán építési reklámháló kivételével nem helyezhető el.
(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a
telekhatáron nem helyezhető el.
(4) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.
3. Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése
4. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények közművelődési célú hirdetőoszlop
használatára jogosultak.
(2) Valamennyi, az (1) bekezdés szerinti közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban
kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop létesítését.
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(3) Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a helyi TDM szervezet és az 1. melléklet szerinti közművelődési
intézmények által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése
transzparensen és molinón lehetséges.
4. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében
5. § (1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített
esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét
hét időtartamra településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.
(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt
egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.
(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével
kezdeményezheti.
5. Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése
6. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárásban az építési tevékenység építési naplóval igazolt
megkezdésétől az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.
(2) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.
6. Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére
7. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi
követelmények és e rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények érvényesüléséről a
reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.
(2) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított
egy év.
(3) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági
engedély nem szükséges.
(4) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr.
és a Kr. illetve az általános közigazgatási rendtartást szabályozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a ../2017. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődön működő közművelődési intézmények
1. Kállai Ferenc Kulturális Központ - 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
2. Szent Antal Népház – 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 26.
3. Határ Győző Városi Könyvtár – 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
4. Rózsahegyi Ház – 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban történt jogszabályi, törvényi változások szükségessé tették az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatát:
1.
2018. január 1. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII törvény alapján a helyi önkormányzatok kötelesek biztosítani a törvényben meghatározottak szerint az ügyek
elektronikus intézését az ügyfelek számára.
Az önkormányzati rendeletekben a kérelmek benyújtásának módját taxatív felsorolással határoztuk meg
(személyesen, postai úton benyújtható). Szükséges ezt a felsorolást kiegészíteni az elektronikus kérem benyújtás
lehetőségével. A felülvizsgálat során az alábbi rendeletek normaszövegébe építettük be az elektronikus
kérelembenyújtás lehetőségét:
- az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 33/2008. (VIII.
29.) önkormányzati rendelet,
- magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendelet,
- szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26) önkormányzati rendelet,
- települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet,
- első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.
2.
Az Alkotmánybíróság 30/217. (IX. 14.) AB határozatában rámutatott arra, hogy a lakókörnyezet rendezettsége
biztosításaként a magán és családi élet belső színtere, azaz az intim szféra vizsgálata a „közösség számára
hasznos tevékenység” előírásaként nem értelmezhető, alapjog alaptörvény-ellenesen nem korlátozható, ezért
szükséges a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó feltételt hatályon kívül helyezni a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2015. (II. 26) önkormányzati rendelet normaszövegéből.
A rendelet a települési lakásfenntartási támogatás ügyfajtában írta elő ezt a feltételt. Elmondható, hogy e feltétel
nem teljesítése következtében egyetlen egy hatósági ügyben sem került elutasításra a benyújtott kérelem.
3.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26) önkormányzati rendeletben a rendkívüli települési
támogatás jogosultsági feltételként az egy főre eső jövedelemhatárt a Képviselő-testület a mindenkori
nyugdíjminimum 150 %-ában határozta meg. A nyugdíjminimum összege 2008 óta nem emelkedett, ugyanakkor
mind a nyugdíjak, mind a munkabérek tartalmaztak olyan arányú növekedést az elmúlt években, amely megnövelte
azon személyek számát, akiknek a jövedelme éppen hogy meghaladja a rendeletben foglalt jövedelemhatárt. Ez a
tendencia a novemberi nyugdíjemeléssel felerősödött, egyre több kérelmet kell elutasítanunk emiatt. Annak
érdekében, hogy a támogatható személyek köre ne szűküljön tovább, javaslom a jövedelemhatár felemelését
42.750.-Ft-ról 57.000.-Ft-ra (200 %).
4.
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a hivatal elvégezte
az egész települést érintő adatellenőrzést és ahol szükséges volt lefolytatta a címkezelési eljárást. Hatóságom ezen
eljárások során számos ingatlannál új címet állapított meg. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.)
önkormányzati rendelet felsorolja az önkormányzati bérlakásokat, a rendelet mellékletein jelen módosítással
átvezetésre kerültek a fenti eljárás során megállapított új címek.
5.
Továbbá szükséges a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról
szóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet pontosítása, mivel a legutóbbi rendelet módosításkor nem került
rögzítésre minden szakaszban a Térségi Szociális Gondozási Központ és Gyomaendrődi család- és Gyermekjóléti
Központ intézmények szétválása.
6.
Az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
normaszövegében pontosítás szükséges a lakásvásárlási támogatás feltételeinél: csak akkor kizáró ok az adásvételi
szerződés megkötése, ha a jogügylet már le is zárult, a vételár kifizetésre került.
7.
Hatályon kívül kell helyezni a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendeletet, mivel az Önkormányzat nem fenntartója a művészeti iskolának, nincs hatásköre a térítési
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és tandíjak megállapítására.
Javaslom a Képviselő-testületnek a következő módosító rendelet megalkotását.
Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása elhanyagolható mértékű. A rendkívüli települési támogatás
jövedelemhatárának felemelése számottevő többletforrást nem igényel, a módosítással megakadályozható a
támogatásban részesíthető személyi kör további csökkenése.
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: Az
önkormányzati rendeletek jelen módosítása követi a hatályba lépő törvényi változásokat.
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:
Biztosítja az ügyek elektronikus intézésének lehetőségét az adott ügyfajta tekintetében.
A 2. § indokolása:
Biztosítja az ügyek elektronikus intézésének lehetőségét az adott ügyfajta tekintetében
A 3. § indokolása:
A rendkívüli települési támogatás jövedelemhatárának emelésével szélesebb személyi körben biztosítja a támogatás
igénybevételét.
A 4. § indokolása:
Átvezetésre kerülnek az önkormányzati bérlakásokat érintő, a címkezelési eljárásban megállapított, új címek.
Az 5. § indokolása:
Pontosítja a korábbi jogszabályi változás miatt bekövetkezett megnevezéseket.
A 6. § indokolása:
Biztosítja az ügyek elektronikus intézésének lehetőségét az adott ügyfajta tekintetében.
A 7. § indokolása
Biztosítja az ügyek elektronikus intézésének lehetőségét az adott ügyfajta tekintetében. Pontosítja a lakásvásárlási
támogatás kizárási feltételeit.
A 8. § indokolása
Rendelkezik a hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről.
A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó feltétel az alaptörvény-ellenes, ezért rendelkezni kell a hatályon kívül
helyezéséről.
A művészeti iskola térítési díj és tandíj megállapítása fenntartó hatáskörébe tartozik, ezért szükséges az
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
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/2017. (…….) önkormányzati rendelet
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. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló
33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 33/2008.
(VIII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (2) A támogatás iránti kérelem a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül az arra rendszeresített
formanyomtatványon az abban megjelölt mellékletek csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán, postai vagy elektronikus úton nyújtható be. A fenti határnap
elmulasztása jogvesztő.”
2. A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V.
30.) önkormányzati rendelet módosítása
2. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör2.) 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A létesítendő út- vagy közmű mentén található ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzattal a kapcsolatot az
általuk megválasztott közös képviselő útján tartják. A közműépítés, illetve útépítés megvalósítására irányuló
szándéknyilatkozatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a közös képviselő személyesen a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán (a
továbbiakban: Városüzemeltetési Osztály), postai vagy elektronikus úton nyújthatja be.”
3. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
3. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör3.) 2.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból állapíthatók meg. Az egyes
ellátások megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek
csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán, postai vagy
elektronikus úton nyújtható be.”
(2) Az Ör3. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (3) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk illetve családjuk
átmeneti létfenntartásáról a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott, alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt
más módon nem tudnak gondoskodni és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyonnal.”
(3) Az Ör3. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal szilárd tüzelőanyag formájában
természetbeni támogatást biztosít annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és nem rendelkezik az
Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.”
4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet módosítása
4. § (1) A lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör4.) 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör4. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016.
(IX. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
5. § A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016. (IX.
2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör5.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (3) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet 8. § (1) bekezdés szerinti intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki
írásban értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról és fizetendő személyi térítési díj mértékéről.”
6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati
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rendelet módosítása
6. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Ör6.) 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (3) A kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelem az arra rendszeresített
formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán, postai vagy elektronikus úton nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell:”
7. Az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
7. § (1) Az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Ör7.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) A támogatás iránti kérelem (továbbiakban: kérelem) az arra rendszeresített formanyomtatványon az abban
megjelölt mellékletek csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált
Ügyfélszolgálatán, postai vagy elektronikus úton nyújtható be.”
(2) Az Ör7. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a kérelem benyújtásakor az adásvételi szerződést már megkötötte és a vételár kiegyenlítésre került,”
8. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) az Ör3. 17. §-a,
b) a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a …../2017. (…….) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez]

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

A

Bérlakás címe
Vízmű sor 2/E
Vízmű sor 2/G
Vízmű sor 2/H
Vízmű sor 2/J
Vízmű sor 2/K
Vízmű sor 2/L
Október 6. ltp. 1. A lph. 4. em. 12.
Október 6. ltp. 1. B lph. 1. em. 2.
Október 6. ltp. 1. B lph. 2. em. 5.
Október 6. ltp. 1. B lph. 2. em. 6.
Október 6. ltp. 1. B lph. 4. em. 11.
Október 6. ltp. 1. B lph. 4. em. 12.
Október 6. ltp. 1. B lph. 4. em. 13.
Fő u. 133.
Apponyi u. 24/A
Apponyi u. 24/C

Szociális jellegű bérlakások
B
C
Komfortfokozat
m²
Komfort nélküli
31
Komfort nélküli
41
Komfort nélküli
30
Komfort nélküli
35
Komfort nélküli
29
Komfort nélküli
31
Komfortos
55
Komfortos
58
Komfortos
58
Komfortos
55
Komfortos
58
Komfortos
55
Komfortos
58
Komfort nélküli
90
Összkomfort
60
Összkomfort
56

D
Szobaszám
1
1
1
1
1
1
1,5
2
2
1,5
2
1,5
2
2
2
2

E
Lakbér összege (Ft/hó)
3.880
5.140
3.760
4.390
3.640
3.880
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.320
11.940
11.290
15.650
14.610

2. melléklet a …/2017. (……..) önkormányzati rendelethez
[2. melléklet a 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez]

1

2
3
4
5
6

A
Bérlakás címe

Álmos u. 11.
Hősök u. 39/B.
Fő u. 45/1.
Fő u. 45/2.
Apponyi u. 24/B.

Szolgálati jellegű bérlakások
B
C
D
Komfortfokozat
m²
Szobaszám
Összkomfort
Komfortos
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort

64
59
59
59
65
19

2
2
2
2
2

E
F
Garázs Lakbér
m²
összege
Ft/hó
(nettó)
16.680
12.140
15.390
15.390
16.940

G
H
Garázs
Óvadék
bérleti díj összege Ft
ÁFÁ-val
Ft/hó
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

7
8
9
10

Összkomfort
Összkomfort
Komfortos
Komfortos

72
61
58
58

2
2
1,5
1,5

18.770
15.910
11.940
11.940

50.000
50.000
50.000
50.000

Komfortos
Komfortos
Komfortos

58
55
58

2
1,5
1,5

11.940
11.320
17.750

50.000
50.000
50.000

Komfortos
Összkomfort
Összkomfort

57
80
80,79

11.730
28.980
29.100

1.540

50.000
50.000
50.000

17 Magtárlaposi út 1-3. FSZ 2.

Összkomfort

80,32

28.900

1.540

50.000

18 Magtárlaposi út 1-3. 1. em. 3.

Összkomfort

68,37

19 Magtárlaposi út 1-3. 1. em. 4.

Összkomfort

56,94

20 Magtárlaposi út 1-3. 1. em. 5.

Összkomfort

72,03

21 Katona J. u. 54.

Komfortos

63

11
12
13
14
15
16

Népliget u. 1/A.
Népliget u. 1/B.
Október 6. ltp. 1. A lph. 1. em. 2.
Október 6. ltp. 1. A lph. 4. em.
13.
Október 6. ltp. 1. B lph. 3. em. 8.
Október 6. ltp. 1. B lph. 1. em. 3.
Október 6. ltp. 1. B lph. 3. em.
10.
Vásártéri ltp. ¼
Fő út 210.
Magtárlaposi út 1-3. FSZ 1.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2,5
2,5
Lakótér +2 18
szoba
Lakótér
18
+1,5 szoba
Lakótér
+1,5 szoba
Lakótér +1
szoba
Lakótér
+1,5 szoba
1,5

24.610

50.000

20.500

50.000

25.930

50.000

12.970

50.000

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

Döntés illetményalap meghatározásáról - rendeletalkotás
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület élt a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással és az 552/2017. (XI. 30.) Gye. Kt.
határozatával úgy döntött, hogy 2018. évre Kvtv. által meghatározottnál magasabb, 50.000.-Ft összegben határozza
meg a köztisztviselői illetményalapot.
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt a fenti tárgyú rendelet-tervezet elkészítésére, mely tervezetet jelen
előterjesztéssel terjesztjük a Képviselő-testület elé elfogadásra.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a közös önkormányzati hivatal működtetése okán Hunya és
Csárdaszállás községek Képviselő-testületei is december hónapban tárgyalják meg az illetményalap
meghatározásával kapcsolatos előterjesztést, a képviselő-testületek döntései az előterjesztés tárgyalásakor szóban
ismertetésre kerülnek.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi hatása:
Az illetmények korrekciójával a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban lévő álláshelyek vonzóbbá
válhatnak, csökkenhet a fluktuáció.
2. A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatások:
A rendeletben meghatározott illetményemelés költségvetési keretei a 2018. éves költségvetési rendeletben kerülnek
megállapításra.
3. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak az önkormányzat részére további adminisztratív terhet nem keletkeztetnek.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A cél elérése - a hivatali apparátus megtartása, a köztisztviselők hivatalunkhoz méltó megélhetésének biztosítása - a
rendelet megalkotásával lehetséges.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak, míg a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetés
tervezetébe beépítésre kerül.
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
szükségessé teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
…./2017. (….) önkormányzati rendelet
a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról
Általános indokolása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzati köztisztviselők
bérezése rendezésre szorul, ezért élt a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással és az 552/2017. (XI. 30.) Gye. Kt.
határozatával úgy döntött, hogy 2018. évre Kvtv. által meghatározottnál magasabb összegben, 50.000.-Ft
összegben határozza meg a köztisztviselői illetményalapot. Az illetményalap korrekciójával biztosítani kívánja a
hivatali apparátus megtartását, a köztisztviselők hivatalunkhoz méltó megélhetését.
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Részletes indokolás
1. §
Az önkormányzati rendelet a Kvtv. 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület
hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról rendelkezik.
2. §
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Döntés illetményalap meghatározásáról - rendeletalkotás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Tervezet
…./2017. (….) önkormányzati rendelet
a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2018. évben
50.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az önkormányzati feladatot ellátó intézmények és gazdasági társaságok vezetői felülvizsgálták az általuk nyújtott
szolgáltatások díjtételeit. Az intézményeink közül a Kállai Ferenc Kulturális Központ, a Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda valamint a Határ Győző Városi Könyvtár a 2017. évre jóváhagyott
díjtételeket kívánja alkalmazni a következő évben is. A Szent Antal Népház, valamint a Zöldpark Nonprofit Kft.
indokoltnak tartja az emelést 2018. január 1. napjától.
A Kállai Ferenc Kulturális Központ addig nem javasolja a jelenlegi díjtételek változtatását, amíg az alapfeladatait
meghatározó 1997. évi CXL törvény és végrehajtási rendelete folyamatban lévő módosítása nem zárul le, hiszen
ezen változtatások jelentős mértékben befolyásolják az intézmény mindennapi működési feltételeit.
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2018. évben nem kíván módosítani a tornaszoba 2017.
október 1-jétől alkalmazott díjtételén.
A Határ Győző Városi Könyvtár 2018-ban szolgáltatási díjtételeiben emelést nem tervez, amit az alábbiakkal
indokol:
A könyvtár bevételei elsősorban a fénymásolásból, valamint a számítógép és internet használatból erednek. A
bevételek az évek során egyre csökkennek. A könyvtár átköltözésével a Fő úti épületbe a fénymásolás tevékenység
az előző időszak 10%-ára esett vissza. Ennek oka, hogy a könyvtár közelében két, jól bejáratott fénymásolást
biztosító lehetőség is van, amelyek lényegesen alacsonyabb áron tudják ezt a tevékenységet végezni.
Az elmúlt évben végrehajtott kismértékű emelés a számítógép használat díjában erős ellenérzést váltott ki az
egyébként is alacsony számú igénybevevők között. A 2012-es kiköltözéskor egyik évről a másikra, ¼-ére esett
vissza az igénybe vevők száma, ez azóta is csökken. A saját eszközök (pl. okos telefon) használata miatt nem is
várható emelkedés. Ebben az évben várhatóan 1300 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást, amely 130 ezer forint
bevételt eredményez. Egy újabb emelés várhatóan ezt az összeget tovább csökkentené.
2017. szeptember 1-je óta az intézmény feladatai közé tartozik a Gyomaendrődi Hírmondó lap kiadása. A havonta
megjelenő lap alkalmazott hirdetési díjtételein az intézményvezető nem tervez változtatni 2018. évben, mivel a
hirdetési tarifák illeszkednek az ingyenes terjesztésű kiadványok tarifáihoz.
A jelenlegi, illetve a jövő évben is alkalmazandó díjtételek az alábbiak:
Méret
Szín
Bruttó díj Ft-ban
A/4 egész oldal
Színes
40.000
A/4 ½ oldal, A/5 oldal
Színes
20.000
A/4 ¼ oldal
Színes
10.000
A/4 1/8 oldal
Színes
6.500
A/4 1/16 oldal
Színes
4.500
~5*~3,5 cm-es keret
Színes
2.000
Szent Antal Népház
1. Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére
(bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak ezen díjak):
Megnevezés
Konferencia terem
Földszinti terem
Klubterem
Szombat, vasárnap és
ünnepnapi ügyeleti pótlék

2017.02.01-től (forint/óra)
1.200
1.900
900
1.500
900
1.200
800

fűtés nélkül
fűtéssel
fűtés nélkül
fűtéssel
fűtés nélkül
fűtéssel
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bruttó ár
2018.01.01-től (forint/óra)
1.300
2.000
950
1.550
900
1.200
800

1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
bruttó ár
Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

2017.02.01-től
(forint/óra)
4.200
4.900

2018.01.01-től
(forint/óra)
4.400
4.900

2.200
3.200
800

2.200
3.200
800

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés):
bruttó ár
Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
Klubterem

Tárgyi eszközök bérlete
Technikai eszközök (forint/alkalom)
Asztal (forint/darab)
Szék (forint/darab)

1.500
2.400
800

1.500
2.400
800

2017.02.01-től
2.350
250
100

bruttó ár
2018.01.01-től
2.500
250
100

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház
2017.02.01-től (forint/fő)
bruttó ár
400
300
800
800
800
800
1.500
ár változó

Teljes áru belépő
Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadiafoglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

2018.01.01-től
(forint/óra)
2.300
2.800

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék

2.

2017.02.01től (forint/óra)
2.200
2.600

2018.01.01-től (forint/fő)
bruttó ár
400
300
800
800
800
800
1.500
ár változó

Szent Antal Zarándokház-szálláshely
bruttó ár

Szobák
szállásdíja

Diák (14 évtől
Gyermek (3-14
Di
Gyermek (3-14
Felnőtt
diákigazolvánnyal)
éves) 2018.01.01- diáki
éves) 2017.02.01-től
2018.01.01-től
2017.02.01-től
től
20
2.200
1.600
1.800
2.300
1.800
Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/v
Felnőtt
2017.02.01-től

2018.01.01-től (forint/alkalom) bruttó ár
Kemencehasználat fűtéssel+ügyelet

3.000
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bruttó ár
Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények,
valamint Bárka Halászati Látogatóközpont
bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil
szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és
egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas
rendezvényei részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti
foglalkozás, tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék
4.

Fűtve
Fűtve
Fűtés nélkül
Fűtés nélkül
(forint/óra)
(forint/óra)
(forint/óra)
(forint/óra)
2018.01.012017.02.01-től 2017.02.01-től
2018.01.01-től
től
4.200

3.700

4.200

3.700

2.200

1.800

2.200

1.800

800

800

Szent Antal Kenyérsütő Ház
bruttó ár
2017.02.01-től (forint/fő)

Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program) 400
Kelt tészta sütésbemutatóra belépő teljes áru
Kelt tészta sütésbemutatóra belépő kedvezményes
5.

800
1.500

2018.01.01-től
(forint/fő)
800
1.500

400

300

Bárka Halászati Látogatóközpont
bruttó ár

Kedvezményes
(Ft/fő) 2017.02.01től
450
360

Teljes áru (Ft/fő)
2017.02.01-től

Belépődíj

bruttó ár
Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

Teljes áru (Ft/fő)
2018.01.01-től

Kedvezményes (Ft/fő)
2018.01.01-től

450

360

2017.02.01-től (forint/fő)
800

2018.01.01-től (forint/fő)
800

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., mint a Varga Lajos Sportcsarnok és a Műfüves futballpálya üzemeltetője
2018. január 1-jétől az alábbi bérleti díj módosítások bevezetését javasolja. A javaslat átlagosan 5%-os emelést
tartalmaz, melyet a 2018. január 1. napjától hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimum változás indokolja.
Varga Lajos Sportcsarnok díjtételei
Megnevezés
Gyomaendrődön székhellyel vagy
telephellyel rendelkező sportkörök,
sportegyesületek
Egyéb igénybe vevők

2017. (forint/óra)
3.800

bruttó ár
2018. (forint/óra)
4.000

4.800

5.000

Műfüves futballpálya díjtételei
Megnevezés
Gyomaendrődön székhellyel vagy
telephellyel rendelkező

2017. évi bérleti díj
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bruttó ár
2018. évi bérleti díj

sportkörök, sportegyesületek
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata
(Ft/alkalom)
Egyéb igénybe vevők
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata
(Ft/alkalom)

2.700
3.100
600

2.900
3.300
700

3.700
4.100
600

3.900
4.300
700

Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatokban foglaltakat elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott lapkiadási díjtételek 2018. január 1-jétől "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott lapkiadási díjtételeket az
alábbi összegekkel fogadja el 2018. január 1-jétől:
Méret
A/4 egész oldal
A/4 ½ oldal, A/5 oldal
A/4 ¼ oldal
A/4 1/8 oldal
A/4 1/16 oldal
~5*~3,5 cm-es keret

Szín
Színes
Színes
Színes
Színes
Színes
Színes

Bruttó díj Ft-ban
40.000
20.000
10.000
6.500
4.500
2.000

Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 01. 01.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Szent Antal Népház által alkalmazott díjtételek 2018. január 1-től "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szent Antal Népház által alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel
fogadja el 2018. január 1-jétől:
1.
Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére
(bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak ezen díjak):
Megnevezés
Konferencia terem
Földszinti terem

bruttó ár
2018.01.01-től (forint/óra)
1.300
2.000
950
1.550

Fűtés nélkül
Fűtéssel
Fűtés nélkül
Fűtéssel
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Klubterem
Szombat, vasárnap és
ünnepnapi ügyeleti pótlék

Fűtés nélkül
Fűtéssel

900
1.200
800

1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
bruttó ár

2018.01.01-től
(forint/óra)
4.400
4.900

Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2.200
3.200
800

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés):
bruttó ár
Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház

2018.01.01-től (forint/fő) bruttó ár
400
300
800
800
800
800
1.500
ár változó

Teljes áru belépő
Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadiafoglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

1.500
2.400
800
bruttó ár
2018.01.01-től
2.500
250
100

Tárgyi eszközök bérlete
Technikai eszközök (forint/alkalom)
Asztal (forint/darab)
Szék (forint/darab)
2.

2018.01.01-től
(forint/óra)
2.300
2.800

Szent Antal Zarándokház-szálláshely
bruttó ár

Szobák szállásdíja

Felnőtt
2018.01.01-től
2.300
Ft/fő/vendégéjszaka

Gyermek (3-14 éves)
2018.01.01-től
1.800
Ft/fő/vendégéjszaka
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Diák (14 évtől
diákigazolvánnyal)
2018.01.01-től
2.000 Ft/fő/vendégéjszaka

2018.01.01-től (forint/alkalom) bruttó ár
Kemencehasználat fűtéssel+ügyelet
bruttó ár
Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények,
valamint Bárka Halászati Látogatóközpont
bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil
szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és
egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas
rendezvényei részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti
foglalkozás, tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék
4.

3.000

Fűtve
(forint/óra)
2018.01.01-től

Fűtés nélkül (forint/óra)
2018.01.01-től

4.200

3.700

2.200

1.800

800

Szent Antal Kenyérsütő Ház
bruttó ár

2018.01.01-től (forint/fő)
800

Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)
Kelt tészta sütésbemutatóra belépő teljes áru
Kelt tészta sütésbemutatóra belépő kedvezményes
5.

1.500
400
300

Bárka Halászati Látogatóközpont
bruttó ár

Belépődíj

Kedvezményes (Ft/fő) 2018.01.01től
450
360

Teljes áru (Ft/fő) 2018.01.01-től

bruttó ár

2018.01.01-től (forint/fő)
800

Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 01. 01.
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
3. döntési javaslat

"Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. által alkalmazott díjtételek 2018. január 1-től "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. által alkalmazott díjtételeket az
alábbi összegekkel fogadja el 2018. január 1-jétől:
Varga Lajos Sportcsarnok díjtételei

bruttó ár
2018. (forint/óra)

Megnevezés
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Gyomaendrődön székhellyel vagy telephellyel rendelkező
sportkörök, sportegyesületek
Egyéb igénybe vevők
Műfüves futballpálya díjtételei
Megnevezés
Gyomaendrődön székhellyel vagy telephellyel rendelkező
sportkörök, sportegyesületek
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata (Ft/alkalom)
Egyéb igénybe vevők
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata (Ft/alkalom)
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 01. 01.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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4.000
5.000

bruttó ár
2018. évi bérleti díj
2.900
3.300
700
3.900
4.300
700

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

Mezőőri járulék felülvizsgálata – az egy hektár alatti földrészletek
mentesítésének hatása
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2017. novemberi ülésén, a mezei őrszolgálat beszámolójával kapcsolatosan, a mezőőri járulék
felülvizsgálatára tett javaslat során merült fel az az igény, hogy kerüljön kimutatásra, mekkora bevételkiesést
jelentene, ha az egy hektár alatti földrészletek után nem kellene mezőőri járulékot fizetni, a járulék egyéb
szabályainak változatlanul hagyása mellett.
A fenti feltételnek mintegy 5.000 földrészlet felel meg, melyek után jelenleg földrészletenként 600 Ft/év a mezőőri
járulék fizetési kötelezettség. Ennek megfelelően 3.000.000 Ft lenne az a bevételkiesés, amennyiben az egy hektár
alatti földrészletek után nem vetnénk ki a mezőőri járulékot. Azt, hogy ez hány ügyfelet érint, az idő rövidsége miatt
pontosan nem lehet meghatározni, de ebbe a körbe esne bele a kisebb külterületi szántóterületek (1.476 földrészlet)
mellett szinte az összes zártkerti terület (3.524 földrészlet) tulajdonosa. Ez főleg a holtágak melletti üdülőterületek és
Öregszőlő területének tulajdonosait érintené.
A mezőőri járulék szabályozásának fentiek szerinti változtatása nem okozna egyetlen ügyfélnél sem kötelezettség
növekedést, viszont a járulékkivető és nyilvántartó szoftverünk jelenleg nem alkalmas az ennek megfelelő járulék
számítására.
A mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata, melyre 2018. évben kerülne sor, a fentieken túl, többek közt az
alábbi lehetőségekre terjedhetne ki.
1. Jelenleg nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 300 Ft-ot, ez alatt már nem
érné meg kiküldeni a határozatot. Kerek 300 Ft-ot is közel ezer, 301-600 Ft között közel ezerötszáz ügyfél fizet, akik
részére tértivevény nélkül kerül kiküldésre a határozat, mivel egy tértivevényes küldemény díja 360 Ft. A meg nem
fizetendő járulék összegének megemelésével az ügyfelek száma jelentősen csökkenne, viszont kisebb mértékben a
bevételek is.
2. Az egy személyhez tartozó összes terület összeadásra kerülne, és ez lenne megszorozva a mezőőri járulék
mértékével. Ez a jelenlegi 300 Ft/ha/év mértékkel számolva jelentős mértékű ügyfélcsökkenést okozna. Elérné a
fentiekhez hasonló kívánt hatást, vagyis az 1 ha alatti összterülettel rendelkezők egyáltalán nem fizetnének mezőőri
járulékot, viszont jelentős lenne a bevétel kiesés is. Ez csökkenthető lenne, ha a járulék mértéke megemelésre
kerülne.
3. Külön – esetleg magasabb összegű - járulék-mértéket meghatározni a zártkerti földrészletek után és külön a
külterületi földrészletek után. Sok zártkerti ingatlan viszont kivonásra került, művelési ága kivett: zártkerti művelés
alól kivett terület lett, ezáltal kikerült a járulék-köteles területek közül, nem lenne egységes a megítélésük a mezőőri
járulék szempontjából. Ezen zártkerti területek őrzése is kérdéses.
4. Az egy személyhez tartozó összes terület összeadásra kerülne, és minden megkezdett hektár lenne
megszorozva a mezőőri járulék mértékével. Ez biztosítaná, hogy minden fölhasználó (földtulajdonos) fizetne mezőőri
járulékot.
Ahhoz, hogy a megfelelő döntés megszülethessen, a mezőőri járulék mértékének és megállapítása módjának
fentiek, illetve további lehetőségek szerinti hatásainak bemutatása részletes számításokat igényel, az egyéb
szempontok figyelembe vétele mellett. További időt vesz igénybe a nyilvántartó szoftvernek az esetleges
megváltozott mértékre és/vagy számítási módra alkalmassá tétele.
A felülvizsgálat során figyelembe kell venni azt is, hogy a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény rendelkezése szerint az önkormányzati mezei őrszolgálat
működési költségeit - a központi költségvetés által biztosított hozzájárulás mellett - a földhasználó, ha ez ismeretlen
a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból kell fedezni. Önkormányzatunknál jelenleg az állami hozzájárulás és a
beszedett mezőőri járulék nem nyújt fedezetet teljes egészében a működési költségekre. A járulékfizetésre
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kötelezettek körének szűkítése nem csak bevételkiesést okozna, hanem azt a kérdést is felvetné, hogy nem járul
hozzá mindenki egy igénybe vett szolgáltatás költségeihez.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint: „Fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet
megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.”
Amennyiben a rendelet-módosítás az előzőek szerinti hatást okozza, a Képviselő-testületnek a döntését legkésőbb
az adott év november hónapjában meg kell hoznia ahhoz, hogy a következő év január 1-ével a módosítás hatályba
léphessen.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az egy hektár
alatti földrészletek mezőőri járulék fizetési kötelezettség alóli mentesítésének
hatásáról szóló beszámolót. Javasolja, hogy a képviselő-testület a mezőőri
járulék szabályozásáról szóló helyi rendeletét 2018. évben vizsgálja felül.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az egy hektár
alatti földrészletek mezőőri járulék fizetési kötelezettség alóli mentesítésének
hatásáról szóló beszámolót. Javasolja, hogy a képviselő-testület a mezőőri
járulék szabályozásáról szóló helyi rendeletét 2018. évben vizsgálja felül.

Döntési javaslat
"Mezőőri járulék felülvizsgálata – az egy hektár alatti földrészletek mentesítésének hatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az egy hektár alatti földrészletek mezőőri járulék
fizetési kötelezettség alóli mentesítésének hatásáról szóló beszámolót. A mezőőri járulék szabályozásáról szóló
helyi rendeletét 2018. évben felül kívánja vizsgálni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető azzal a kéréssel fordult a Fenntartó felé, hogy az intézmény alapító
okiratában szereplő tevékenységeket egészítse ki a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás tevékenységekkel. Így
lehetővé válik, hogy az intézmény egyes technikai feladatait közfoglalkoztatott személyek foglalkoztatásával lássa el.
A fentiek miatt szükségessé válik az intézmény Alapító Okiratának módosítása:
- az intézmény kormányzati funkciószámait ki kell egészíteni a közfoglalkoztatás kormányzati funkciókódjaival,
- jelölni kell a közfoglalkoztatási jogviszonyt az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai között.
Továbbá pontosításra szorul az alapító okiratban a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátása:
- 2017. október 1. napjától Dr. Nagy Éva háziorvos látja el a háziorvosi teendőket a körzetben, ezért az alapító
okiratból törölni kell a Szabadság tér 2/2 szám alatti orvosi rendelőt, mint telephelyet.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslatok szerinti elfogadását javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

1. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1612-

/2017.

Módosító okirat

A Városi Egészségügyi Intézmény a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. 05. 16.
napján kiadott, VI. 1612-3/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – a …../2017. (XII. 14.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 1. alcím 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1
2
3
4
5
6
7

telephely megnevezése
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Járóbeteg Szakellátás
Reumatológiai Szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás
Járóbeteg szakellátás

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Liget Fürdő
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
5510 Dévaványa, Sport utca 5.

2. Az alapító okirat 4. alcím 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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4.3.1. Szakorvosi járóbeteg-ellátása beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg
jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá
fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.
4.3.1.1.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
4.3.1.2
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. - Liget Fürdő
Reumatológia
4.3.1.3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tüdőgondozó
4.3.1.4.
5510 Dévaványa, Sport utca 5.
Belgyógyászat
Bőrgyógyászat
Szemészet
Szülészet-nőgyógyászat
4.3.2. Általános járóbeteg-ellátás
4.3.2.1.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3
Háziorvosi alapellátás
4.3.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést.
4.3.3.1.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
4.3.3.2.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Liget Fürdő
Gyógytorna
4.3.3.3.
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat
4.3.3.4
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
4.3.3.5.
5510 Dévaványa, Sport utca 5.
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
4.3.4. Koordinálja Gyomaendrőd Város egészségügyi alapellátás rendszerét.
4.3.4.1.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
Fogorvosi rendelő
Háziorvosi rendelők
Ügyeleti ellátás
4.3.4.2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla utca 3.
Háziorvosi rendelők
3. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
1
feladatok
2 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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4
5
6
7
8
9
10
11

072111
072210
072230
072420
072430
072450
074031
074032

Háziorvosi alapellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Járóbetegek gyógyító gondozása
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás

4. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
2
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Jelen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. december 14.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI. 1612-

/2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városi Egészségügyi Intézmény alapító
okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Városi Egészségügyi Intézmény
1.2.A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
1.2.2.telephelye(i):
1
2
3
4
5
6
7

telephely megnevezése
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Járóbeteg Szakellátás
Reumatológiai Szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás
Járóbeteg szakellátás

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Liget Fürdő
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
5510 Dévaványa, Sport utca 5.
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986. 12. 15.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító 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: Szakorvosi járóbeteg-ellátás
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 862200
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Szakorvosi járóbeteg-ellátása beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg
jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá
fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.
4.3.1.1.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
4.3.1.2
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. - Liget Fürdő
Reumatológia
4.3.1.3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tüdőgondozó
4.3.1.4.
5510 Dévaványa, Sport utca 5.
Belgyógyászat
Bőrgyógyászat
Szemészet
Szülészet-nőgyógyászat
4.3.2. Általános járóbeteg-ellátás
4.3.2.1.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3
Háziorvosi alapellátás
4.3.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést.
4.3.3.1.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
4.3.3.2.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Liget Fürdő
Gyógytorna
4.3.3.3.
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
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4.3.3.4

4.3.3.5.

Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla utca 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
5510 Dévaványa, Sport utca 5.
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

4.3.4. Koordinálja Gyomaendrőd Város egészségügyi alapellátás rendszerét.
4.3.4.1.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
Fogorvosi rendelő
Háziorvosi rendelők
Ügyeleti ellátás
4.3.4.2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla utca 3.
Háziorvosi rendelők
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
1
feladatok
2 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4 072111
Háziorvosi alapellátás
5 072210
Járóbetegek gyógyító szakellátása
6 072230
Járóbetegek gyógyító gondozása
7 072420
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
8 072430
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
9 072450
Fizikoterápiás szolgáltatás
10 074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
11 074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahangdiagnosztika, fizioterápia-gyógytorna
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közintézet élén álló intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül kinevezésre. Az 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
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
2
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 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 Városi Egészségügyi Intézmény 2017. december 14. napján kelt,
…………………. napjától alkalmazandó VI. 1612- /2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………

P.H.
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Magyar Államkincstár
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető illetményének módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. november 1. napjától hatályos az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.
(VII. 5.) Korm. rendelet módosítása, mely bérfejlesztést határozott meg az egészségügyi ágazatban dolgozók
számára.
A jogszabályi változás következtében Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető tárgyhavi alapilletménye (garantált
illetmény) 271 087 Ft-ról 303 617 Ft összegre módosul. Tekintettel arra, hogy intézményvezetői illetmény tartalmaz
munkáltatói döntésen alapuló illetményelemet, ezért a jogszabályi előíráson alapuló illetménynövelést a
munkáltatónak, a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.
Az illetménynövelés költsége az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

Döntési javaslat
"Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető illetményének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetői
(magasabb vezető) feladataival 2017. év május hónap 20. napjától 2022. év május hónap 19. napjáig megbízott Dr.
Magyar Hajnalka (5650 Mezőberény, Zrínyi sgt. 11. sz.) illetményét az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 1. melléklete, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete alapján 2017. november 1. napjától
az alábbiak szerint állapítja meg:
Garantált illetmény:
(I fizetési osztály 7 fizetési fokozat)
A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti Magasabb vezetői pótlék
(200 %):
Munkáltató döntése szerinti illetményrész:
Illetmény összesen:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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303 617,- Ft
40 000,- Ft
138 913,- Ft
482 530,- Ft

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

Szent Antal Népház alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szonda István intézményvezető azzal a kéréssel fordult a Fenntartó felé, hogy az intézmény alapító okiratában
szereplő tevékenységeket egészítse ki a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás tevékenységekkel. Így lehetővé
válik, hogy az intézmény egyes technikai feladatait közfoglalkoztatott személyek foglalkoztatásával lássa el.
A fentiek miatt szükségessé válik az intézmény alapító okiratának módosítása:
- az intézmény kormányzati funkciószámait ki kell egészíteni a közfoglalkoztatás kormányzati funkciókódjaival,
- jelölni kell a közfoglalkoztatási jogviszonyt az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai között.
Továbbá pontosításra szorul az alapító okirat 5.1. pontja, meg kell jelölni, hogy az intézményvezető milyen
foglalkoztatási jogviszonyban áll – utalni kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslatok szerinti elfogadását javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

1. döntési javaslat
"Szent Antal Népház alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján a Szent Antal Népház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI…………/2017.

Módosító okirat
A Szent Antal Népház Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. március 16. napján
kiadott, VI.781-4/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
a …../2017. (XII. 14.) Gye. Kt. határozatra tekintettel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
4 082061
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
5 082062
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
6 082063
Múzeumi kiállítási tevékenység
7 082064
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
8 082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
9 082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
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10 082092
11 086090

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb szabadidős szolgáltatás

2. Az alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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 intézményvezető
vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város
Polgármestere gyakorolja.”
3. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
3
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. december 14..

P.H.
___________________
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Szent Antal Népház alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján Szent Antal Népház alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI. …………/2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

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

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szent Antal Népház

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1 székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
1 Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
2 Gyomai Tájház és Alkotóház
3 Szent Antal Zarándokház
4 Szent Antal Kenyérsütőház
5 Bárka Halászati Látogatóközpont
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telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
5502 Gyomaendrőd, Templom zug 7701/1 hrsz

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. 02. 01.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
1
Intézmény
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító 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. 42. §, 76-78. §-ok alapján közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési
szerv.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése:
- Szent Antal Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
- Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2. (kettős funkciójú: közművelődési színtérmúzeumi kiállítóhely)
4.3.2. Múzeumi tevékenység
Az 1997. évi CXL. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a kulturális javak folyamatos gyűjtése, nyilvántartása,
megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő
bemutatása:
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
- Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2. (kettős funkciójú: közművelődési színtérmúzeumi kiállítóhely)
4.3.3. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.4. Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
- Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
4.3.5.Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
- Szent Antal Kenyérsütőház 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
- Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
- Bárka Halászati Látogatóközpont 5502 Gyomaendrőd, Templom zug hrsz: 7701/1.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

081071
082061
082062
082063
082064
082070
082091
082092
086090

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb szabadidős szolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe
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 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
2 munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
3
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 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 Szent Antal Népház 2017. december 14. napján kelt,
…………………………….…………… napjától alkalmazandó VI……../2017. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………

P.H.
__________________
Magyar Államkincstár

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Weigertné Gubucz Edit mb. intézményvezető azzal a kéréssel fordult a Fenntartó felé, hogy az intézmény alapító
okiratában szereplő tevékenységeket egészítse ki a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás tevékenységekkel. Így
lehetővé válik, hogy az intézmény egyes technikai feladatait közfoglalkoztatott személyek foglalkoztatásával lássa el.
A fentiek miatt szükségessé válik az intézmény alapító okiratának módosítása:
- az intézmény kormányzati funkciószámait ki kell egészíteni a közfoglalkoztatás kormányzati funkciókódjaival,
- jelölni kell a közfoglalkoztatási jogviszonyt az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai között.
Továbbá
- törölni kell az alapító okirat 4.3. pontjából a kiadó tevékenységet, mivel a Képviselő-testület döntése alapján ezt a
feladatot a Határ Győző Város Könyvtár látja el,
- pontosításra szorul az alapító okirat 5.1. pontja, meg kell jelölni, hogy az intézményvezető milyen foglalkoztatási
jogviszonyban áll – utalni kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslatok szerinti elfogadását javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

1. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján a Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1885-

/2017.

Módosító okirat

A Kállai Ferenc Kulturális Központ a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. szeptember
13. napján kiadott, VI. 782-9/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §a alapján - a …../2017. (XII. 14.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése:
- Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.2. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.3. Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
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- Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.4. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
- Körös Látogatóközpont 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
- Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény 5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
- Szent László Kiállító és Rendezvénytér 5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.”
2. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4 081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
5 082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
6 082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
7 082092
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
8 082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
9 082094
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
10 083030
Egyéb kiadói tevékenység
084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
11
fejlesztése, működtetése
12 086020
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
13 086090
Egyéb szabadidős szolgáltatás
3. Az alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép
„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 intézményvezető
vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város
Polgármestere gyakorolja.”
4. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
3
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. december 14.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI. 1885- /2017

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító
okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kállai Ferenc Kulturális Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
1 Körös Látogatóközpont
2 Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény
3 Szent László Kiállító és Rendezvénytér

telephely címe
5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. március 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító 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 törvény 76-78. §-ok alapján közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése:
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.2. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.3. Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.4. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Körös Látogatóközpont 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény 5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
Szent László Kiállító és Rendezvénytér 5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

kormányzati funkciószám
016080
041231
041233
081045
082070
082091
082092
082093
082094
083030
084070

12 086020
13 086090

kormányzati funkció megnevezése
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Egyéb kiadói tevékenység
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe
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 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
2 munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
3
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 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 Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. december 14. napján kelt,
………………………. napjától alkalmazandó VI. 1885- /2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………

P.H.
____________________
Magyar Államkincstár

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

Helyijárat menetrend módosítás
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. július 31-én aláírásra került a „A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés
keretében történő ellátása”tárgyú szerződés a pályázati eljárásban nyertes ajánlatot tevő MOBILBUSZ Közlekedési
Kft-vel.
A szerződés megkötését követően a lakosság, illetve a Képviselő-testület tagjai irányából több olyan szóbeli igény is
érkezett, mely a helyi autóbusz menetrend változását vagy új járat indítását jelenti.
Mindezek fényében felkértük a szolgáltatót, hogy az általunk jelzett változások átvezetésére és többlet járatpárok
beépítésére tegyen ajánlatot.
Menetrend módosítási igények:
A Nagylaposra közlekedő járat 6:50 perckor – a Békéscsaba és Budapest felől közlekedő vonatot bevárva –
induljon a jelenlegi 6:45 óra helyett.
A 9:30 és 11:30 perckor MÁV állomásról induló járatok időpontja 9:20 és 11:20 órára változzon a Népháztól
történő visszaindulás változtatása nélkül, így a menetrend szerint 9:11 és 11:11 órakor érkező vonat
utasainak maximum 10 percet kell várni az autóbusz az indulására.
Az Öregszőlőből közlekedő és 14:30 perckor a Népháztól induló járat 10 perccel később induljon, így a 14:47
perckor Békéscsaba felől vonattal érkező utasok is tudnának a Szabadság térig utazni ezzel a járattal.
A MÁV állomásról eddig 15:30 perckor induló járat indulási ideje 15:25 percre változzon, így a Fürdőt is
érintve közlekedhet a Népházhoz, majd Nagylaposra.
Az eddig 17:00 órakor MÁV állomásról induló járat 16:55 órakor a Békéscsaba felől 16:47 órakor érkező
vonattól közlekedjen a Népházig a Fürdőt is érintve.
A 13:30 perckor induló járat indulási ideje 13:20 perce változzon.
A 16:05-kor induló járat 15:50 perckor, a 17:00 órakor induló járat pedig 16:55 percre változzon, igazodva a
hétköznapi menetrendhez.
Minden tanítási munkanapon a délelőtt közlekedő járatok melyek a Népháztól indulnak, mind érintsék a
Fürdőt.
Többlet járat igény:
A kora reggeli időpontban a helyi dolgozók munkarendjének változása miatti 2 járatpár induljon. A MÁV
állomásról a Népházhoz 4:45 perckor, a Szabadság térről a Népházhoz 5:35 perckor, illetve vissza 5:45
perckor.
1 plusz járat induljon a MÁV állomásról a Népházhoz 10:20 perckor és vissza 10:50 perckor.
Egy új járat induljon a Szabadság térről indulva a 12:48 perckor Békéscsaba felé közlekedő vonathoz.
Tanítási szüneti napokon a Népháztól plusz járatként induljon a tanítási munkanaphoz igazodva 8:10 perckor
a MÁV állomás érintésével a Szabadság térig.
Szombaton délután lenne egy plusz járat induljon, mely a Szabadság térről 14:15 perckor induljon a Fürdő
érintésével.
Vasárnap délelőtt a szombati naphoz igazodva a MÁV állomásról egy plusz járat induljon 8:00 órakor a
Népházig és vissza.
A szolgáltató jelezte, hogy az általunk jelzett menetrend módosítás díjmentesen, azonban a járatszám növekedés a
többlet műszaki tartalom miatt csak többlet önkormányzati támogatás mellett vezethető be.
A szolgáltató az ajánlatában a többlet járatok beindítására 320.000 Ft-os ajánlatot tett.
A jelenlegi szerződésben foglalt 16 járat pár üzemeltetéséhez 1.000.000 Ft/hó önkormányzati támogatás kerül
kifizetésre, mely alapján az 1 járat párra vonatkozó támogatás összege 62.500 Ft/hó. A fentiekben részletezett
módosítások összesen 6 járatpár beindítását jelenti, melynek ellenértéke a hatályos közszolgáltatási szerződés
szerint számolva 375.000 Ft/hó.
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Összegezve elmondható, hogy a szolgáltató ajánlata alacsonyabb, mint a közszolgáltatási szerződés szerint
kalkulált érték.
A módosítások és a szolgáltató ajánlatának elfogadása esetén az önkormányzati támogatás mértéke 1.320.000 Ftra növekedne, mely a többlet műszaki tartalom ellenére is alacsonyabb a korábbi években alkalmazott 1.570.000 Ft
összegtől (84 %).
A fenti módosításokat a 2. határozati javaslatban szereplő, 2018. január 1-től bevezethető új menetrend tartalmazza.
A fenti változások bevezetése a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását vonja maga után.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Többlet járatpárok beindítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MOBILBUSZ Közlekedési Kft-vel 2017. július 31-én
megkötött „A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő
ellátása”tárgyú közszolgáltatási szerződésben foglalt 16 járatpár üzemeltetésén kívül további 6 járatpár
üzemeltetését rendeli meg.
Az alábbi 6 járatpár üzemeltetéséhez 320.000 Ft/hó önkormányzati támogatást biztosít:
A MÁV állomásról a Népházhoz 4:45 perckor, a Szabadság térről a Népházhoz 5:35 perckor, illetve vissza
5:45 perckor.
A MÁV állomásról a Népházhoz 10:20 perckor és vissza 10:50 perckor.
A Szabadság térről indulva a 12:48 perckor Békéscsaba felé közlekedő vonathoz.
Tanítási szüneti napokon a Népháztól 8:10 perckor a MÁV állomás érintésével a Szabadság térig.
Szombaton délután 14:15 perckor a Szabadság térről a Népházig a Fürdő érintésével.
Vasárnap délelőtt a 8:00 órakor MÁV állomásról a Népházig és vissza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási szerződés módosítás kidolgozására és annak
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 01. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Menetrend módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi menetrendszerű autóbusz járat
menetrendjének 2018. január 1. napján életbelépő módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2018. január 01-től
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő
Népház
MÁV
Szab.tér
MÁV Szab.tér
Népház
Öregszőlő
4:45--4:55
4:55
5:055:10Mamut
5:15---5:25
5:25
5:35--5:35---5:45
5:45
5:55
6:00 6:05--6:15
6:20
6:30
6:35 6:40---E
6:55
7:00Kond.úton
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Szarv.út7:05
Nagylról 7:05

7:10 R E
7:20E
8:10E
9:50E
10:50
11:50E
13:20E

Szarv.út14:25

14:40E
14:50E

Nagylaposról
Szarv.út16:25

16:15 R E
16:30
17:20
19:40
21:35
23:00

Szarv.út 7:10

Szarv.út14:50

4:55
5:25
5:45
6:20
7:20E
8:10
9:50E
10:50E
11:50E
13:20E
14:55E
16:20E
19:40
21:35
23:00
8:15
9:50
13:45
14:45

8:15
9:50
16:20
17:20
E: LIDL-hez is közlekedik

6:50
6:55
7:30 ------7:35E R 7:55
7:35
7:40
8:25 8:30 Fürdő
9:20
9:25E
9:40
10:05 10:10Fürdő
10:20
10:25E
10:40
11:0511:10Fürdő
11:20
11:25E
11:40
12:05
12:10 13:00
13:05E
13:20
13:35
13:50
13:55E R 14:10
14:15 14:20---E
14:35
14:55 15:00Fürdő
15:05
15:10 15:3015:35Fürdő E 15:45 R
15:50
15:55E R 16:10
16:30
16:35
16:40
16:5517:00Fürdő E
17:15
17:30
17:35 19:2019:25Fürdő
19:40
19:50
19:55 21:20
21:25
21:35
21:45
22:45 22:50---23:00
23:10
TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
4:45---4:55
5:055:10Mamut
5:15--5:25
5:35--5:35--5:45
5:55
6:00 6:05---6:20
6:30
6:35 6:50---E
7:00
7:35
7:40 7:50
7:55E
8:10
8:258:30 Fürdő
9:20
9:25E
9:40
10:05 10:10Fürdő
10:20
10:25E
10:40
11:05 11:10Fürdő
11:20
11:25E
11:40
12:05
12:10 13:00
13:05E
13:20
13:35
14:15 14:20---E
14:35
15:05 15:10 Fürdő
15:5015:55Fürdő E
16:10
16:30
16:35 19:2019:25Fürdő
19:40
19:50
19:55
21:20
21:25
21:35
21:45
22:45 22:50---23:00
23:10
PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:15
8:258:30 Fürdő
9:20
9:25
9:40
10:00
10:05 13:20
13:25
13:35
13:55
14:15 14:2014:25Fürdő
14:35
14:55
15:00
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
8:00
8:05
8:15
8:25
8:30 9:20
9:25
9:40
10:0010:05 Fürdő
15:50
16:05
16:15
16:30
16:35 16:5517:00Fürdő
17:15
17:30
17:35
R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 01. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Nagyl-ra

14:20Kond.úton
Nagyl-ra
16:20Kond.úton

7:05Kond.úton

14:45Kond.úton

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

Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálata, elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban szociális törvény) 92. § (3)
bekezdése írja elő a települési, illetve a megyei önkormányzatok részére, hogy a szociálisan rászorult személyek
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót
(továbbiakban: koncepció) készítsenek:
„92. § (3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében - jogszabályban meghatározottak
szerint - szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás
keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.”
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: rendelet) 111/A. és 111/B. §-a határozza meg a koncepció tartalmi
elemeit, előzetes véleményezési eljárásrendjét.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja többek közt, hogy az önkormányzat a helyzetelemzés
elkészítésével, az ellátott feladatrendszer áttekintésével felmérje azokat a hiányokat, melyet a szociális szolgáltató
rendszer a településen jelenleg kezelni nem képes.
Elmondható, hogy önkormányzatunk a kötelező feladat-ellátáson felül is biztosít szociális szolgáltatásokat (idősek
számára átmeneti és tartósbentlakásos ellátások) a lakosság számára.
A kötelező feladat-ellátások közül településünkön jelenleg a pszichiátriai betegek nappali ellátása nem valósul meg.
Az intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri az igényeket. A pszichiátriai betegség tüneteivel rendelkező
személyek az intézmény látókörében vannak, hiszen ezek a személyek a tizennyolcadik életévüket betöltött,
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek (időskorúak) nappali ellátását igénybe veszik. Ebben az ellátási formában is megkapják a
szükséges szociális és mentális támogatást.
A koncepció rámutat arra, hogy a biztosított szolgáltatások egymásra épülve igazodnak a felmerülő igényekhez, a
szociálisan rászorult személyek élethelyzetüknek megfelelően megtalálják azokat a szolgáltatásokat, melyek
mindennapi életüket, megélhetésüket segítik.
A helyzetelemzésből látható, hogy a célcsoportok igényeit az önkormányzat által biztosított integrált
szolgáltatásrendszer – a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásoktól kezdve a tartós bentlakásos intézményi
ellátáson keresztül –kiszolgálja.
A település külterületein élő személyek részére önkormányzatunk csak kismértékben biztosítja helyben a szociális
szolgáltatásokat, azonban a tanyagondnoki szolgáltatás fenntartásával, folyamatos fejlesztésével biztosítja a
szociális szolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátáshoz stb. való hozzáférést.
A fogyatékos személyek számára a támogató szolgálat működtetésével biztosítja azon szolgáltatásokhoz való
hozzáférést, melyek településünkön nem kötelező feladatellátás körébe tartozik, így ezek a személyek nem kerülnek
ki a családi környezetből.
Leszögezhetjük továbbá, hogy önkormányzatunk integrált, egymásra épülő szociális ellátó rendszert működtet,
ugyanakkor teret ad civil szociális szolgáltatóknak.
Az önkormányzat elsődleges célja az ellátó rendszer folyamatos, magas szakmai színvonalon történő biztosítása, a
hiányzó szolgáltatás (pszichiátriai betegek nappali ellátása) esetében az igények folyamatos felmérése, jelentkező
igény esetén a szolgáltatás költséghatékony bevezetése.
A Képviselő-testület a véleményezési eljárás lefolytatása után fogadhatja el a koncepciót. Hivatalunk a törvényben
előírt véleményezési eljárást lefolytatta:
a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője javasolja a koncepció elfogadását;
a Gyomaendrődi Család- és gyermekjóléti Központ vezetője javasolja a koncepció elfogadását;
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalásra alkalmasnak tartja és elfogadásra javasolja a koncepciót;
a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalásra alkalmasnak tartja és elfogadásra javasolja a koncepciót;
a Szociálpolitikai Kerekasztal 2017. november 21. napján tartott ülésén megismerte és elfogadásra javasolja
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a koncepciót.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület szíveskedjen a koncepciót megtárgyalni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata, elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 111/A. § (5)
bekezdése szerint aktualizált Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját
a „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2017.” című dokumentum
szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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I. Bevezetés
A szociálpolitika alapgondolata, hogy úgy az egyén, mint annak kisebb – nagyobb
közösségei számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyekben ideiglenesen vagy
véglegesen nem tudnak magukról elfogadható szinten gondoskodni. Önálló életvitelük,
megélhetésük mások közreműködése, külső segítsége nélkül nem biztosítható.
A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, mint, hogy ezeket az élethelyzeteket feltárja,
s azokra – a jog által biztosított keretek között reagáljon. Előnyben kell részesíteni a
rászoruló személy saját környezetében történő gondozását, hogy lehetőleg saját otthonukban,
vagy ismerős környezetükben kapják meg az igényelt segítségnyújtást, gondoskodást.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a partnerség elve alapján dinamikusabbá
kell tenni az együttműködés csatornáit a szolgáltatási szektorokkal, a különböző civil, illetve
egyházi szolgálatokkal, a különböző szolgáltatók és fenntartók, a települési és megyei
önkormányzatok között. A szolgáltatási struktúra kialakításánál nemcsak a mennyiségi
növekedésre, hanem differenciáltabb, komplexebb, magasabb színvonalú ellátások
megteremtésére van egyre nagyobb igény.
I. 1. Jogszabályi háttér
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3)
bekezdése írja elő a települési, illetve a megyei önkormányzatok részére, hogy a szociálisan
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót készítsenek:
A 92.§ (3) bekezdése meghatározza azon önkormányzatok körét, melyek kötelesek
elkészíteni szolgáltatástervezési koncepciójukat: a legalább kétezer lakosú települési
önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében - jogszabályban
meghatározottak szerint - szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések
egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a
szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet további feltételeket ír elő a
szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatban:
„111/A. § (1) Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepció tartalmazza
különösen
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról,
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttműködés kereteit,
d) az egyes ellátotti csoportok, így az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási
formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.
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(4) A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelőzően
véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció
végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat
lehetőség szerint figyelembe veszi. A megyei jogú városi önkormányzat a jóváhagyott
szolgáltatástervezési koncepciót megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszternek.
(5) A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente
felülvizsgálja és aktualizálja.”

II. Elvi alapok
II. 1. Jövőkép meghatározása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális alapellátások és szakosított ellátások
területén a tradicionális értékek megőrzésével kívánja biztosítani a településen élők számára a
minőségi élet feltételeit. Az önkormányzat célja minőségi, egyben differenciált,
egyénközpontú, összehangoltan működő és a szociális szükségleteket teljes mértékben lefedő
szociális szolgáltató rendszer kialakítása és folyamatos működtetése.
II. 2. A szolgáltatástervezési koncepció célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésével

meghatározza azokat az alapelveket, irányokat és célokat, melyeket a település a
szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni
kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit;

létrehoz egy olyan alapdokumentumot, amely átfogó képet nyújt a település ellátási
kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a rendelkezésre álló
lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a feladatokról;

felméri azokat a hiányokat, melyet a szociális szolgáltató rendszer a településen
jelenleg kezelni nem képes.
II. 3. A szolgáltatástervezési koncepció feladata
A fent megfogalmazott célokból következően összegezhetjük a koncepció feladatait:

Világítson rá a településen működő szociális ellátórendszer hiányosságaira;

Jelölje ki az irányokat egy résmentes szociális védőháló kialakításához a településen;

Segítse elő egy egységes „szociális szolgáltató politika” kialakítását a településen;

Biztosítson információkat egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek
kidolgozásához és megvalósításához;

Segítse információkkal a döntéshozókat, illetőleg a szolgáltatások biztosításában részt
vevőket.
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II. 4. Célterületek
A szolgáltatások célterületeinek meghatározásával kijelöljük azokat a területeket, melyek a
szolgáltatások fejlesztése során közvetlenül vagy közvetve beavatkozási lehetőséget
jelentenek az Önkormányzat számára:
 A jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása
 A szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozásának rendszeres
felülvizsgálata:
 A helyi szabályozás koherens legyen mind a szakmai jogszabályokkal, mind a
koncepcióban foglalt alapelvekkel és megfogalmazott értékekkel.
 A helyi szabályozás tartalmazza mindegyik szociális jellegű ellátás és juttatás
kritériumait, jellemzőit
 Fenntartói működtetési szabályok és eljárások rendszeres felülvizsgálata. Fontos,
hogy az ellátásokban és szolgáltatásokban ne alakuljanak ki párhozamosságok.
 Intézményi szabályozás rendszeres felülvizsgálata
 Intézményi struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése;
 Humán- és pénzügyi erőforrás fejlesztés a helyi szociális szolgáltatásokban;
 Minőség biztosítása a szociális szolgáltatásokban
 Információkezelés, információáramlás, kapcsolatok a potenciális ellátotti körrel,
kapcsolatok a lakossággal, szakmai és intézményi kapcsolatrendszer, más ágazatokkal
való együttműködés;
 Az ellátások társadalmasítása – civil szervezetek részvételének erősítése
 Szerződéses ellátások, szolgáltatások, rész-szolgáltatások kiajánlása.
II. 5. Célcsoportok
 A család védelmi funkciónak erősítése, családi nevelés alapvető feltételeinek
biztosítása;
 A szociálisan rászorult személyek, időskorúak, nyugdíjasok esetében alapvető
megélhetési, gondozási feltételek és körülmények biztosítása;
 Fogyatékos személyek esetében társadalmi integráció erősítése, akadálymentes
környezet megvalósítása, személyi segítés feltételeinek folyamatos biztosítása.
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III. Helyzetelemzés, helyzetkép
III. 1. A település helyzetét bemutató általános adatok
Gyomaendrőd az ország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös
partján található kisváros. 2013. január 1. napjával kialakult járási rendszeren belül, városunk
a Gyomaendrődi Járás központjává, székhely településévé vált.
A települést több eltérő jelentőségű útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a 46. számú
főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal fontosságát.
A Budapesttől 160 kilométerre fekvő település elérhető autóval a 46-os főközlekedési
útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros
felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa irányból.
A Mobilbusz Kft. megbízási szerződés alapján látja el Gyomaendrőd közigazgatási területén
a helyi tömegközlekedési feladatokat, és biztosítja az iskolabusz szolgáltatást a Társulás
területén.
Az alábbi általános infrastrukturális adatokból arra lehet következtetni, hogy milyen
feltételeket biztosít az önkormányzat lakosai számára:
Lakóépületek száma 2017. január 1-i adat szerint: 6573 db, mely lakásokból összkomfortos
3291 db, komfortos 2303 db, félkomfortos 938 db, komfort nélküli 41 db. Öt évre
visszatekintve a lakásállományon belül az alacsony komfort fokozatú lakások aránya nem
változott, tekintettel a település lakóinak szociális és anyagi helyzetére ez az arány várhatóan
az elkövetkezendő években sem fog számottevően változni.
Az önkormányzat szociális és költségalapú bérlakások kiutalásával segít az arra rászoruló
emberek lakhatási gondjainak megoldásában. Gyomaendrődön 2002. évben a Széchenyi-terv
keretében 24 db költség alapú bérlakás épült. A 24 db lakásból 16 db az Endrődi u. 5-7. szám
alatt, még 8 db a Magtárlaposi u. 14-16. szám alatt található.
A fent említett költség alapú bérlakáson kívül, az önkormányzat tulajdonában még 20 db
szolgálati-, [mely lakások komfort fokozata: összkomfortos-, (12 db) vagy komfortos (8 db)]
és 16 db szociális bérlakás van [a lakások komfort fokozata: komfortnélküli (7 db),
komfortos (7 db), összkomfortos (2 db)].
A kiutalás feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.
7.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A szolgálati bérlakások kiutalása a Képviselő-testület-, míg a szociális és költségalapú
bérlakások kiutalása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság hatáskörébe tartozik.
Gyomaendrőd két szomszédos település egyesülésével jött létre 1982. január 01. napjával. A
város által nyújtott közszolgáltatásokra a mai napig jellemző a pluralitás, melyet azonban sok
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esetben fenn kíván tartani az önkormányzat, így biztosítva azt, hogy a városban élők számára
könnyen hozzáférhetőek legyenek a különböző közszolgáltatások.
A járási rendszer kialakítását követően a gyomai városrészen található Polgármesteri Hivatal
épületében kapott helyet a Járási Hivatal. Az Önkormányzati Hivatal a két településrész közé
a Bethlen Szakiskola volt épületébe költözött át 2013. január 1. napjával. A Hivatal nemcsak
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hivatala, hanem törvényi változás okán Hunya és
Csárdaszállás hivatalaként közös önkormányzati hivatalként működik.
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a lakosság egészségügyi
alapellátásának biztosítása: háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi, az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás. Ezen kívül az alábbi területeken
biztosítja a járóbeteg szakellátást: belgyógyászat és társszakmái, sebészet, szülészetnőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat és tüdőgondozás, szemészet, fül-orrgégészet, reumatológia, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, hagyományos röntgen és
ultrahang diagnosztika, nőgyógyászati ultrahang, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna.
Az intézmény ellátási kötelezettsége négy településre terjed ki:
Gyomaendrőd város lakosságszáma: 13 180
Dévaványa:
7 387
Hunya:
598
Csárdaszállás:
411
Összesen 21 576 fő ellátásáért felel a szakrendelő. (lakónépesség, 2017.01.01. adat)
Városunkban a gyermekek napközbeni ellátásától az alapfokú oktatáson keresztül a
középfokú oktatásig biztosított a közoktatás. Településünkön két bölcsőde látja el a 6
hónapos – 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. E feladatot önkormányzatunk nem
intézmény fenntartásával, hanem feladat-ellátási szerződés keretében látja el.
Hasonló helyzet alakult ki az óvodai feladatellátás tekintetében is: az óvodákat közhasznú
társaságok működtetik, a fenntartókkal az önkormányzat köznevelési szerződést kötött.
Jelenleg 3 óvodát nonprofit Kft-ék működtetnek, a 4. óvoda fenntartója a Társulás.
A településen három általános iskola működik:
 A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működik a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola, mely a gyomai városrészen lát el általános iskolai feladatokat.
 Szintén a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működik a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola, mely a feladatát 2005. szeptember 01. napjától a társult
önkormányzatok közigazgatási területén látja el.
 A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a Szeged-Csanádi
Egyházmegye fenntartásában működő alapfokú oktatási intézmény.
Városunkban két középfokú oktatási intézmény működik:

Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működik a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium (egy intézményt alkot a Szent Gellért Általános Iskolával)
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FVM fenntartásában a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium.

A közművelődés területén az önkormányzat mind az endrődi, mind a gyomai városrészen
biztosítja a lakosok számára a kulturális szolgáltatások igénybevételét:
 Szent Antal Népház
 Kállai Ferenc Kulturális Központ
fenntartásával.
A településen a szociális alapszolgáltatásokat és egyes szakosított ellátási formákat a szintén
a Társulás fenntartásában működő Térségi Szociális Gondozási Központ biztosítja. A
feladatok ellátási területe elsődlegesen a társult önkormányzatok közigazgatási területe. Az
intézmény jelenlegi struktúrája, területi elhelyezkedése hosszú évek folyamán alakult ki,
melyre elsősorban a település szerkezet és a folyamatosan növekvő igények hatottak.
A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzati fenntartású Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja. Az intézmények részletes bemutatására a
koncepció következő fejezete tér ki.
III. 2. Demográfiai adatok
Településünk lakónépességének száma 2017. január 1. napján 13.180 fő. A helyi népesség
döntő többsége magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német
(sváb) nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A
cigány közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi
önkormányzattal.
Az alábbi táblázatban 2012-2017 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának
korcsoportonkénti megoszlását:
1.számú táblázat

2010. 01. 01.
2011. 01. 01.
2012. 01. 01.
2013. 01. 01.
2014. 01. 01.
2015. 01. 01.
2016. 01. 01.
2017. 01. 01.

0-2

3-5

327
312
277
278
281
324
309
332

403
363
337
340
312
283
280
288

6-13 14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X Külterületi
Lakosok
száma
1083 651 7328 1193 1666 1247 727
1170
1074 593 6854 1165 1739 1208 723
1212
1074 561 6701 1176 1777 1197 729
1171
1097 550 7020 1154 1834 1206 728
1171
1024 503 6529 1074 1863 1204 735
1148
1034 462 6409 1011 1946 1207 714
1157
1004 499 6356 953 1979 1201 700
1147
966 510 6252 901 2031 1207 693
1126
Forrás Központi Statisztikai Hivatal

A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken,
míg a nyugdíjas korú személyek száma stagnál településünkön. 10 év alatt 368 fővel, 14,9 %kal csökkent a 0-17 lakosok száma, valamint 1368 fővel, 16 %-kal csökkent az aktív korú
lakosok száma.
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A táblázatból látható, hogy városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik számára a
közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani.
Települési lakossági adatok
2. számú táblázat
Év
lakszám

2010
14625

2011
14031

2012
13829

2013
13657

2014
13525

2015
13390

2016
13281

2017
13180

Forrás: KSH illetve Saját adatgyűjtés – helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján

A város lakosságszáma 2010-hez viszonyítva 1445 fővel, 9,88 %-kal csökkent.
A népesség lélekszámának visszaesése közel negyvenéves folyamat, mely az ország
területein különbözőképpen megy végbe, a természetes fogyás tekintetében Békés Megye
élen járt, sajnos az országos és a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen az
elmúlt 7 év alatt 9,88 %-kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség
számának csökkenése mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a
gyermekkorúak számának csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az
idősödési folyamat szintén megfigyelhető településünkön, mely nagy terhet ró az
önkormányzatra, hiszen az idősek ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia.
A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet játszik még az el és bevándorlás. A település
külterületére: „Öregszőlőbe”, valamint Nagylaposra, figyelhető meg nagyobb arányú
bevándorlás az alacsony ingatlanárak miatt. Az ide beköltözők nagy része anyagilag és
szociálisan rászorult személy illetve család.
III. 3. A település szociális helyzete és foglalkoztatottsága
Az NFSZ jelentése alapján a város 2013 – 2017. február havi munkanélküliségi adatai:
3. számú táblázat

2013
Regisztrált munkanélküliek száma

1142

1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma

164

Járadék típusú ellátásban részesülők száma

196

Segély típusú ellátásban részesülők száma
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FHT, RSZS száma

215

Munkavállaló korú népesség száma

2014
596
75
82
10
104
9645

9208
Relatív mutató – nyilvántartott álláskeresők a
12,40
6,18
munkavállalási korú népesség %-ában
Arányszám – relatív mutatónak az országos
1,21
0,97
relatív mutatóhoz viszonyított aránya
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

2015
658
64
83
18
77
9516

2016
601
70
119
22
133
9393

2017
446
69
81
22
85
9196

9,91

6,40

4,85

1,11

1,20

1,11

2013-ben Békés megyében a gazdasági aktivitás a régió és az ország átlagánál
kedvezőtlenebbül alakult. Az országos munkanélküliségi ráta 10,23 %, Békés megyében
13,74 %. A Gyomaendrődi mutatószám elmarad a megyei átlagtól, de az országos
mutatószámot mintegy 2 százalékponttal haladta meg.
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2014-ben mintegy felére esett vissza a munkanélküliségi ráta,ez a változás mind az országos,
mind a megyei adatokban bekövetkezett, melynek oka az országos közfoglalkoztatási
programok megerősítése, kiterjesztése. A közfoglalkoztatási programokban való részvétel
városunkban folyamatos, melynek köszönhető a munkanélküliségi ráta stagnálása illetve
2017.évben 4,85 %-ra történő csökkenése.
Az NFSZ jelentése alapján a város 2017 első felének munkanélküliségi adatai:
Január
Regisztrált munkanélküliek
száma
1 évnél régebben nyilvántartásban
lévők száma
Járadék típusú ellátásban
részesülők száma
Segély típusú ellátásban
részesülők száma
FHT, RSZS száma
Munkavállaló korú népesség
száma
Relatív mutató – nyilvántartott
álláskeresők a munkavállalási
korú népesség %-ában
Arányszám – relatív mutatónak az
országos relatív mutatóhoz
viszonyított aránya

Február

Március

Április

4. számú táblázat
Május
Június

419

446

479

460

413

394

65

69

69

69

72

72

88

81

81

84

64

50

22

22

22

24

26

23

88

85

87

80

82

74

9196

9196

9196

9196

9196

9196

4,56

4,85

5,21

5,00

4,49

4,28

1,08

1,11

1,01

1,11

1,06

1,04

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

A táblázat éven belül mutatja be a település munkanélküliégi adatait, éven belül is
megmutatkozik a közfoglalkoztatási programok folyamatos biztosításának a hatása.
A következő két táblázatban a főbb pénzbeli és természetbeni szociális ellátások valamint a
közfoglalkoztatás alakulását mutatjuk be.
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Pénzbeli ellátások
5. számú táblázat
2014. év
fő
A segély típusa

2015. év

Pénz- Költség- Lakosügyi
vetés ságszám
felhasz- %-ban %-ban
nálás
ezer Ft

fő

2016. év

Pénz- Költség- Lakosügyi
vetés ságszám
felhasz- %-ban %-ban
nálás
ezer Ft

fő

Pénz- Költség- Lakosügyi
vetés ságszám
felhasz- %-ban %-ban
nálás
ezer Ft

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény

777

9 309

0,16

5,74

649

7 505

0,18

4,85

617

7 070

0,21

4,65

Önkormányzati
segély/települési támogatás
(gyermek)

222

2 012

0,04

1,64

78

424

0,01

0,58

288

3 480

0,10

2,17

Rendszeres szociális segély

71

18 965

0,33

0,52

70

3 011

0,07

0,52

-

-

-

-

281

42 922

0,75

2,08

316

6 764

0,16

2,36

-

-

-

-

486

25 841

0,45

3,59

459

23 754

0,57

3,43

553

27 263

0,82

4,16

120

4 246

0,07

0,89

70

2427

0,06

0,52

86

2 646

0,08

0,65

Köztemetés

2

287

0,01

0,01

5

764

0,02

0,04

1

178

0,01

0,01

Közgyógyellátás
(méltányosági) /telepüési
gyógyszertámogatás

48

1 260

0,02

0,35

73

2521

0,06

0,55

93

5 378

0,16

0,70

önkormányzati
segély/rendkívüli települési
támogatás (felnőtt)

303

4 165

0,07

2,24

496

8650

0,21

3,70

510

6133

0,8

3,84

Aktív korúak ellátása:
rendelkezésre állási
támogatás/FHT
Normatív Lakásfenntartási
támogatás/települési
lakásfenntartási támogatés
Temetési segély/ rendkívüli
települési támogatás (temetés)

Saját adatgyűjtés 2014-2016

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosulttá váló gyermekek száma 160 fővel 20 %-kal
csökkent az elmúlt három év során, ennek oka támogatás feltételeinek szigorodása. Az egyéb
támogatások esetében a jogosultak számában stagnálás illetve növekedés figyelhető meg.
E változások nagyon jól szemléltetik azt, hogy a családok anyagi helyzete az elmúlt három év során
romlott, egyre több családnál okozott gondot egy-egy nagyobb kiadás teljesítése, az iskolakezdéssel
járó költségek, a közüzemi számlák, elszámoló számlák rendezése.
Közcélú és közhasznú foglalkoztatottság
6. számú táblázat

Év

Közfoglalkoztatás
Létszám (Fő)

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Felhasznált összeg (ezer Ft)
(támogatási összeg: bér és dologi összesen)
303 610
303 610
418 774
429 364
357 347

383
637
471
346
373

Saját adatgyűjtés 2013-2017
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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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IV. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások jellemzői a településen,
aktuális adatok
IV. 1. Az ellátási kötelezettség jelen állapota
7. számú táblázat
Szolgáltatás megnevezése

Gyomaendrődön kötelezően
ellátandó feladat

Gyomaendrődön ellátott feladat

Szociális alapszolgáltatások
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Tanyagondnoki/falugondnoki
szolgáltatás
Nappali ellátás:
a) Időskorúak
b) Fogyatékosok
c) pszichiátriai betegek
d) hajléktalanok ellátása
Közösségi ellátások
Utcai szociális munka
Szakosított ellátási formák:
átmeneti és tartós bentlakásos
ellátások
Idősek ellátása

X

Fogyatékosok ellátása
Pszichiátriai betegek ellátása
Szenvedélybetegek ellátása
Hajléktalanok ellátása

X

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

A táblázatból látható, hogy a nappali ellátás kötelezően biztosítandó feladat településünkön,
azonban a szolgáltatások közül az intézmény az időskorúak és fogyatékos személyek számára
biztosítja az ellátást, a pszichiátriai betegek számára nem. Az intézmény folyamatosan figyelemmel
kíséri az igényeket. A pszichiátriai betegség tüneteivel rendelkező személyek az intézmény
látókörében vannak, hiszen ezek a személyek a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes személyek (időskorúak) nappali ellátását igénybe veszik. Ebben az ellátási formában
is megkapják a szükséges szociális és mentális támogatást.
IV. 2. Gyomaendrőd személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó rendszere
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat állami szereplőként a Térségi Szociális
Gondozási Központ és a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ látja el.
Térségi szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
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Önkormányzati Társulás fenntartásában működik. Az ellátási terület a három társult önkormányzat
közigazgatási területére terjed ki, kivéve az idősek tartós bentlakásos ellátását, mely esetben az
ellátási terület Magyarország egész közigazgatási területére kiterjed.
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ a gyomaendrődi Járás területén biztosítja a
család és gyermekjóléti központ feladatait, a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó három település – Gyomaendrőd, Hunya,
Csárdaszállás – közigazgatási területén látja el.
Gyomaendrőd Város területén a Gyomai Református Egyházközség fenntartásában működik
Református Egyház Szeretetotthona, mely intézmény a szakosított ellátások közül idősek otthonát
tart fenn 33 férőhellyel.
A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság közhasznú
tevékenysége keretében megfelelő ellátás biztosításával részt vesz időskorúak, rászorultak
gondozásában, ápolásában, a külterületen élők hátrányainak enyhítésében, esélyegyenlőségének
elősegítésében. A társaság határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik az alábbi szociális
szolgáltatások végzésére:

Tanyagondnoki szolgáltatás

Házi segítségnyújtás
Szolgáltatás/intézmény
megnevezése

Térségi Szociális
Gondozási
Központ

Gyomaendrődi
Család- és
Gyermekjóléti
Központ

8. számú táblázat
HétszínvirágGyomai
Tüskevár
Református
Nonprofit BT.
Egyház
Szeretetotthona

Szociális alapszolgáltatás
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás

X
X

X

Családsegítés
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Tanyagondnoki szolgálat
Nappali ellátás
a) Időskorúak,
b) fogyatékosok,
c) pszichiátriai betegek ellátása
d) Hajléktalanok ellátása

X
X
X
X

X

X
X
X

Közösségi ellátások
Utcai szociális munka
Szakosított ellátási formák:
átmeneti és tartós bentlakásos
ellátások
Idősek ellátása

X

X

Fogyatékosok ellátása
Pszichiátriai betegek ellátása
Szenvedélybetegek ellátása
Hajléktalanok ellátása
Átmeneti elhelyezést nyújtó

X
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IV.2.1. Térségi Szociális Gondozási Központ
A Térségi Szociális Gondozási Központ elődje a Városi Gondozási Központ, melyet Gyomaendrőd
Város Önkormányzata alapított 1993. május 1. napján. Az intézmény a település szociális ellátó
rendszerében az alapítástól kezdve önállóan gazdálkodó költségvetési szervként látja el feladatát.
Az intézményt 2007. március 01. napjától Térségi Szociális Gondozási Központ néven
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések önkormányzatainak Intézményi Társulása, majd
2013. június 1. napjától jogutódlással Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési
Önkormányzati Társulás tartja fenn.
Az intézmény a társult települések közigazgatási területein élők részére szociális
alapszolgáltatásokat biztosít. A szakosított ellátásnál az idősek gondozóházába a társult
településeken állandó bejelentett lakhellyel rendelkező jogosultakra, tartós elhelyezés
vonatkozásában az ellátási terület egész Magyarország területére kiterjed.
Az alap és szakosított ellátást nyújtó szolgáltatások integráltan egymásra épülve nyújtanak adekvát
segítséget az igénylők részére. A szervezeti integráció előnye, hogy az ellátási formák átjárhatóak,
összekapcsolhatóak, így mindenkor az egyéni szükségletek által meghatározott szolgáltatást veheti
igénybe a segítségre szoruló egyén.
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Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti felépítése
Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
(fenntartó)

intézményvezető

gazdasági vezető

szociális szervező
intézményvezető helyettes
szociális ügyintéző

területi vezetőgondozó

gazdasági ügyintézők
Idősek otthona, Gondozóház

élelmezésvezető

-központi főzőkonyha
-tálalókonyhák

ételszállító gépkocsi

karbantartók

Őszikék Idősek Otthona
Gye. Mirhóháti u.1-5.
56 fő tartós elhelyezés
Őszi Napsugár Idősek Otthona
Gye. Mirhóháti u. 8.
42 főtartós elhelyezés
Rózsakert Idősek Otthona
Gye. Blaha u. 2-6.
50 fő tartós elhelyezés
10 fő átmeneti elhelyezés
Szent Imre Idősek Otthona
Gye. Kondorosi u. 1.
20 fő tartós elhelyezés
Nappali ellátás
1.sz. Idősek Klub Gye. Mirhóháti u. 1-5.
30 fh
3.sz. Idősek Klub Gye. Kondorosi u. 1.
25 fh
4.sz. Idősek Klub Gye. Mester u. 19.
15 fh
5.sz. Idősek Klub Gye. Blaha u. 2-6.
44 fh
6.sz.Idősek Klub Hunya Rákóczi u. 33.
30 fh
Fogyatékos Nappali Ellátás
Esély Klub 30 fh
Gye.Magtárlaposi u. 11-19.
Támogató Szolgálat
Gye. Mirhóháti u. 1-5.
Gy.Magtárlaposi u. 11-19.
Tanyagondnoki szolgálat
Gyomaendrőd 001, 002 tanyakörzet
Gye. Mirhóháti u. 1-5.
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étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Étkeztetés
A szolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt, szükség esetén diétás ételt (ebédet) kapnak az
igénylők. Az étel kiszolgálása helyben fogyasztással, az igénylő által történő elvitellel, illetve
intézmény által történő házhozszállítással valósul meg. Az étkeztetési szolgáltatás kiszolgálása a
nappali ellátást biztosító klubokból történik.
Az igénybe vevők részére kiszolgált ételt Gyomaendrődön a Térségi Szociális Gondozási Központ
főzőkonyhája, a társult Hunya községben pedig a hunyai önkormányzat fenntartásában működő
közétkeztetést kiszolgáló főzőkonyha állítja elő. Csárdaszáláson a Mezőberényi Tópart Vendéglőtől
vásárolt szolgáltatással biztosított az étkeztetés.
Az étkeztetést határozatlan idejű működési engedély alapján biztosítja az intézmény a társult
települések közigazgatási területén élő jogosultak részére. A szakfeladat személyi feltételei - 2 fő
részmunkaidős segítő által - biztosítottak. Az ebédek házhoz szállítását főállású házigondozók,
társadalmi gondozók illetve az intézmény gépkocsija végzi.
Étkeztetést igénylők átlagos létszámának alakulása 2012-2016. években
9. számú táblázat

2012
2013
2014
2015.
2016.

257 fő
236 fő
212 fő
187 fő
174 fő
Forrás: Intézményi adatok
10. számú táblázat

2012
2013
2014
2015.
2016.

1.számú Idősek
Klubja

3.számú Idősek
Klubja

4.számú Idősek
Klubja

5.számú Idősek
Klubja

6.számú Idősek
Klubja

75
72
70
60
54

22
22
19
18
19

10
10
9
9
8

127
104
91
66
55

23
28
23
34
38

Forrás: Intézményi adatok

Az étkeztetést igénylők száma viszonylagos állandóságot mutatott, azonban 2014. évtől
érzékelhető volt, hogy a városban több civil szolgáltató bekapcsolódott az idősek szociális
étkeztetésébe.

Házi segítségnyújtás
Az intézmény házi segítségnyújtás keretében a társult településeken élő ellátást igénylők részére
közvetlen környezetükben, lakásukon nyújt segítséget önálló életvitelük fenntartásához. E
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tevékenység magába foglalja a szociális segítés és személyi gondozás körébe tartozó feladatok
ellátását. Segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés
körülményeinek megtartásában, továbbá prevenciós szerepet tölt be a veszélyhelyzetek
kialakulásában.
A szolgáltatást elsődlegesen időskorú személyek veszik igénybe, azonban olyan nyugdíj korhatár
alatti nagykorú személy is igénybe veheti, aki bio-, pszicho- és szociális szükségleteinek
kielégítésében segítségre szorul, azt saját erőből nem képes kielégíteni és más nem gondoskodik
róla.
A házi segítségnyújtás bázisai:

1.sz Idősek Klubja- Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.

5.sz Idősek Klubja - Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6.sz.

6.sz Idősek Klubja- Hunya Rákóczi F. u. 31.

Csárdaszállás község lakói részére az 1.sz Idősek Klubja.
A házi segítségnyújtás személyi gondozás körébe tartozó tevékenységeit 10 fő szakképzett dolgozó
végzi. A szociális segítést igénylő ellátottak életvitelének segítését képesítés nélküli
közalkalmazottak, illetve közfoglalkoztatottak végzik.
Házi segítségnyújtást igénylők átlagos számának alakulása 2012.-2016. években
11. számú táblázat

2012
2013
2014
2015.
2016.

76 fő
82 fő
85 fő
74 fő
68 fő
Forrás: Intézményi adatok

Ellátottak gondozási szükséglet szerinti megoszlása
A gondozási szükséglet alapján nyújtott segítség lehetővé teszi, hogy az igénylők - önálló
életvitelük megtartása mellett - mindenkor az egyéni szükségleteikre reagáló gondozást kapják.

2012
2013
2014
2015
2016

1 óra gondozási
szükséglet (fő)
7
8
0
25
32

2 óra gondozási
3 óra gondozási
szükséglet (fő)
szükséglet (fő)
48
12
49
14
50
17
30
10
21
10
Forrás: Intézményi adatok

12. számú táblázat
4 óra gondozási
szükséglet (fő)
9
11
18
9
5

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ezen szolgáltatást a mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által működtetett
diszpécserközponton keresztül látja el az intézmény. Gyomaendrődön 10 jelzőkészülék került
kihelyezésre.
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott szolgáltatás, akiknél az önálló
életvitel fenntartása mellett krízishelyzetekkel lehet számolni. A szolgáltatás célja a krízishelyzetek
megelőzése, elhárítása, megoldása. Az ellátás éjjel-nappali ügyelet biztosítása által működik. Az
ügyeletet szakképzett házigondozók látják el, az éjszakai ügyeletben pedig az intézmény
gépkocsijai segítik a gondozó mielőbbi helyszínre érkezését.
Idősek Nappali ellátása
A Térségi Szociális Gondozási Központban Gyomaendrődön 4 telephelyen, Hunyán 1 telephelyen
működik Idősek Klubja, összesen 144 férőhellyel. Csárdaszállásról a gyomaendrődi telephelyre
szállítjuk az ellátást igénylőket.
Ezen ellátási forma elsősorban időskorú szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására és a klubba önállóan vagy segítséggel bejárni képes személyek részére biztosított
szolgáltatás.
A szolgáltatás keretében az intézmény az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget biztosít a nappali
tartózkodásra, mentális támogatásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiénés szükségletek
kielégítésére, illetve szociális étkeztetés keretében igény szerint az étkezésre.
A klubokban az intézmény a szakmai programnak megfelelve biztosítja a szükségletekhez igazodó
ellátást.
A komplex ellátás magában foglalja:

tanácsadást

készségfejlesztést

esetkezelést

felügyeletet

gondozást.
Az idősek részére fenntartott nappali ellátást biztosító klubok személyi és tárgyi feltételei
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, így azok határozatlan idejű működési engedéllyel
rendelkeznek.
Telephelyek:
1.sz Idősek Klubja 30 fh.
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.
3.sz Idősek Klubja 25 fh.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
4.sz Idősek Klubja 15 fh.
Gyomaendrőd Mester u. 19.
5.sz Idősek Klubja 44 fh.
Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6.
6.sz Idősek Klubja 30 fh.
Hunya Rákóczi u. 31.
Az ellátotti létszám alakulása az utóbbi öt évben:
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13. számú ábra

Forrás: Intézményi adatok

Alábbi ábra 2016. december 31-i állapot szerint az idősek nappali ellátását igénybe vevők
nemenkénti megoszlását mutatja be:
14. számú ábra

Forrás: Intézményi adatok

A szociális ellátórendszer legtöbb szegmensében, így az idősek nappali ellátásában is
megfigyelhető, hogy a nők a férfiakhoz viszonyítva kétszeres arányt képviselnek.
Idősek nappali ellátásának kihasználtsága egységenként az elmúlt öt évben
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egység / engedélyezett
férőhely

1.sz IK. / 30 fő
3.sz IK. / 25fő
4.sz IK. / 30 fő /15fő
5.sz IK. / 50 fő /44 fő
6.sz IK. / 30 fő

15. számú táblázat
kihasználtság %-ban kifejezve
2012

2013

2014

97
100
100
65
100
92
43
43
40
80
84
92
100
100
100
Forrás: Intézményi adatok

2015

2016

99
98
40
85
98

100
100
80
95
100

A 4. számú Idősek Klubja Gyomaendrőd nagylaposi külterületi részén üzemel. Ezen a területen a
lakosságon belül az idősek száma az elhalálozások miatt folyamatosan csökken. A területen élő
idősek számbeli csökkenése a klub kihasználtságát is csökkentette, ezért 2016. június 1. napjától a
szolgáltatói nyilvántartás módosítását kérve az ellátható személyek számát 30 főről 15 főre
csökkentettük.
Az 5. számú Idősek Klubja ellátotti létszámának alakulására negatív hatást gyakorolt az ellátási
területen működő civil szolgáltató által fenntartott idős nappali klub. Ezen egység vonatkozásában
is sor került a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására, így 2016. június 1.
napjától az ellátható személyek szám 44 fő.
Fogyatékosok nappali ellátása
Az intézmény 30 férőhelyes egységében elsősorban nagykorú fogyatékos személyek nappali
ellátását biztosítja. Igény szerint azonban olyan a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra
részben képes fogyatékos, illetve autista személyek is igénybe vehetik az ellátást, akik felügyeletre
szorulnak. Az idősek nappali ellátásához hasonlóan az ellátási formára jellemző szolgáltatásokat a
fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodva biztosítják. Prioritást élvez a fogyatékos
személyek egyéni fejlesztése, rehabilitációja. A szolgáltatás elemei:
 háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 esetkezelés
 felügyelet
 gondozás
 étkeztetés
 gyógypedagógiai segítségnyújtás
 szállítás.
A társult településeken élő fogyatékos személyek is a gyomaendrődi telephelyen vehetik igénybe a
nappali ellátást. Gyomaendrődön és a társult településekről az ellátottakat a támogató szolgálat
gépkocsijával szállítják a klubba. Klubtagjaik otthonuk és a klub közötti szállítást a 2/2009. (I.30.)
önkormányzati rendelet szabályozása szerint térítésmentesen vehetik igénybe.
Ellátást igénylők átlagos létszáma 2012. - 2016.
16. számú táblázat

Év

Átlagos létszám (fő)
24
22
26
25
24

2012
2013
2014
2015
2016
Forrás: Intézményi adatok
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Klubtagok kor szerinti megoszlása
17. számú ábra

Forrás: Intézményi adatok

Ellátottak fogyatékossági típus szerinti megoszlása 2016. december 31-én
18. számú ábra:

Forrás: Intézményi adatok

Támogató szolgálat
Az ellátás célja a fogyatékkal élők autonómiájának megőrzése mellett a speciális szükségleteik
kielégítésében való közreműködés saját lakókörnyezetükben. Elsősorban a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérésének segítése személyi segítő és szállító szolgáltatás működtetése által.
Személyi segítés keretében
A fogyatékkal élők saját környezetükben történő önálló életvitelének fenntartását segítő szolgáltatás
elem, melynek keretében a személyi segítő olyan feladatokat végez melyekre az ellátott részben
vagy teljes egészében önállóan nem képes.
Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás által a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatáshoz
való hozzájutás biztosítása, ami által a fogyatékos személyek kapcsolat készségének javulása,
családi és társadalmi kapcsolataiknak erősödése valósulhat meg.
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Cél, a minél teljesebb önálló élet megvalósulása, speciális önsegítő csoportok szerveződésének
segítése, a fogyatékkal élők széles körben megvalósuló társadalmi integrációjának elősegítése.
Szállító szolgáltatás
Speciálisan felszerelt személyszállító járművel segíteni a fogyatékos személyek közlekedését, ami
által lehetővé válik az önálló ügyintézés, szolgáltatások igénybevétele, kontakt emberi kapcsolatok
megvalósulása.
A feladat ellátását speciális képesítéssel rendelkező 1 fő támogató szolgálatvezető, 2 fő személyi
segítő és 1 fő gépkocsivezetővel valósítja meg az intézmény.
A mozgásfogyatékos személyek szállítására oldalfellépővel és lifttel felszerelt gépjárművet
üzemeltetnek. A szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központhoz integráltan határozatlan idejű
működési engedéllyel működik. 2013. évben a DAOP 4.1.3/A/11 jelű Szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésére kiírt nyertes pályázatunknak
köszönhetően új gépkocsit tudtunk beszerezni és így le tudtuk cserélni a 8 éves sokat használt
támogató szolgálati gépkocsinkat.
Tekintettel a település kétpólusú voltára, valamint az esélyegyenlőség minél szélesebb
megvalósulására a támogató szolgáltatást igénybe vevők részére két nyitva álló helyiség áll
rendelkezésére egyik az intézmény székhelyén a
- Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. alatt,
a másik a Fogyatékosokat ellátó nappali klub épületében
- Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-17. szám alatt.
Támogató szolgáltatást igénylők száma, fogyatékossági típusonként
Mozgás fogyatékos
2012
2013
2014
2015
2016

8
8
8
9
7

Értelmi fogyatékos

Halmozottan
fogyatékos/Autista
14
10
13
11
12
8
10
9
10
9
Forrás: Intézményi adatok

19. számú táblázat
látássérült
0
0
2
2
2

Ellátást igénylők megoszlása

2012
2013
2014
2015
2016

személyi segítés
11
13
12
14
12
Forrás: Intézményi adatok

20. számú táblázat
személyi szállítás
21
19
18
16
16

A támogató szolgáltatást évek óta hasonló számmal veszik igénybe a fogyatékkal élők. Nagyon
nagy szerepet játszik a szállító szolgáltatás a tanköteles korú gyermekek képző, fejlesztő
intézményekbe történő napi szállításában. A szolgáltatás állandóan 100 %-osan kihasznált.
Tanyagondnoki szolgálat
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A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya személyes gondoskodást nyújtó integrált intézményi ellátórendszerének tagjaként látja el
feladatát kettő tanyagondnoki körzetben.
 001-es tanyagondnoki körzet ( Álmosdomb ,Bacsalaposi, Diófa, Kis , Kör, Polyákhalmi,
Szőlőskert, Ugari utcák, és Határ út) és
 002-es tanyagondnoki körzet (Iskola, Kondorosi, Páskumi utcák, Szarvasi út, Tanya II.,
Tanya III. kerület )
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületein, tanyáin élő személyek, családok alapvető
szükségleteinek kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása által a tanyákon élők
esélyegyenlőségének növelése, életfeltételeinek javítása.
Tanyagondnoki szolgálatunk keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, illetve az annak
végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, valamint a 2/2009. (I.30.) önkormányzati
rendelet alapján szervezi az intézmény.
A tanyagondnoki szolgáltatás körzetenként közel 400 lakos részére nyújt segítséget.
A feladatot 2 fő szakképzett tanyagondnok látja el. A tanyagondnoki körzetekben élők közlekedését
gépkocsival történő szállítás által segítik a tanyagondnokok.
A 001-es tanyagondnoki körzetben működő akadálymentesített 9 személyes RENAULT TRAFIK
gépjármű beszerzése 2014-évben sikeres pályázat útján valósulhatott meg, a 002-es tanyagondnoki
körzetben a szállítási feladatokat az OPEL ZAFIRA 7 személyes gépkocsival valósítjuk meg.
A tanyagondnoki szolgálatok működtetése által a tanyákon és külterületeken élő családok
esélyegyenlőségének, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének, valamint a területeken élők
biztonságérzetének javulása tapasztalható.
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK
Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezés)
A Térségi Szociális Gondozási Központban 10 férőhellyel működik a Rózsakert Idősek Otthonán
belül, önálló működési engedéllyel rendelkező átmeneti elhelyezést biztosító részleg. Az ellátás
célja, intézményi keretek között segítséget nyújtani gondozás-ápolás által mindazon időskorú vagy
18. életévét betöltött igénylőknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban
időlegesen nem képesek gondoskodni és az alapellátás keretein belül nem megoldható a
gondozásuk. Ezen ellátási formát az igénylők legfeljebb egy évig vehetik igénybe, de indokolt
esetben az egy év egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.
Idősebb korban gyakran előfordul, hogy a betegségek krónikussá válnak, fekvőbeteg gyógyintézeti
kezelést nem igényelnek, azonban időlegesen az egyén egészségi állapotának javítása a házi
segítségnyújtás keretében nem kivitelezhető. Az egészség helyreállítása a rehabilitáció viszont
intézményi keretek között megvalósítható, az átmeneti gondozás – ápolás által.
Elsődleges feladat ebben az ellátási formában, hogy a szükségletekre reagálva komplex ellátás
keretében biztosítani a rehabilitációt, ami újra képessé teszi az egyént arra, hogy visszatérhessen
otthonába és az alapellátás segítségével folytathassa önálló életét. Amennyiben az átmeneti
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elhelyezésben részesülő személy egészségi állapota nem javul oly mértékben, hogy otthonába
visszatérjen - és a jogszabályban meghatározott szükséglettel rendelkezik - tartós elhelyezésre válik
jogosulttá.
Idősek otthona (tartós elhelyezést biztosító ellátási forma)
Az intézmény 4 telephelyen összesen 168 férőhelyen biztosít normál színvonalú tartós elhelyezést.
1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona 42fh
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
2.
Őszikék Idősek Otthona
56 fh.
Gyomaendrőd Mirhóháti u., 1-5.
3.
Rózsakert Idősek Otthona
50 fh.
Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2.
4.
Szent Imre Idősek Otthona
20 fh.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
Ezen ellátási formában a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény
68/A.§-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg
gyógyintézeti kezelést nem igénylő nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről gondoskodik az
intézmény, illetve azon 18. életévüket betöltött betegségük, vagy fogyatékosságuk miatt
önmagukról gondoskodni nem képes a jogszabályban meghatározott mértékű gondozási
szükséglettel rendelkező személyekről, akiknek ellátása más típusú gondozást – ápolást nyújtó
intézményben nem biztosítható. A tartós elhelyezést igénybe vevők részére a nap 24 órájában
biztosítják az ellátási formában előírt komplex ellátást.
Az alábbi táblázat mutatja be ellátó egységenként az ellátotti létszám, illetve azon belül a demens
lakók számának alakulását 2012-2016. években:
21. számú táblázat

Őszikék Idősek Otthona
Év
2012
2013
2014
2015
2016

éves átlagos ellátotti létszám
59
59
58
56
56
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ebből: demens lakók száma
16
14
17
18
20

22. számú táblázat

Őszi Napsugár Idősek Otthona
Év
2012
2013
2014
2015
2016

éves átlagos ellátotti létszám
42
42
42
42
42

ebből: demens lakók száma
10
12
13
15
20

23. számú táblázat

Szent Imre Idősek Otthona
Év
2012
2013
2014
2015
2016

éves ellátotti létszám
20
20
20
20
20

26

ebből: demens lakók száma
5
3
5
7
9

24. számú táblázat

Rózsakert Idősek Otthona
Év
2012
2013
2014
2015
2016

éves ellátotti létszám
50
50
50
50
50

ebből: demens lakók száma
14
14
17
21
27

Az idősek otthonában évről évre emelkedik a demens ellátottak száma. 2016. december 31-én az
összes idős otthoni ellátottból 45% súlyos demenciáról szóló szakorvosi igazolással rendelkezik. A
demens ellátottak számának növekedése egyre sürgetőbbé teszi a gondozó egységeken belül
demens részlegek létrehozását. Azonban a demens részlegek kialakításához jelentős anyagi forrásra
lenne szükség, amit a fenntartó nem képes önállóan finanszírozni.

27

A következő táblázatban az intézmény finanszírozásának alakulását mutatjuk be 2012-2016-os
időszakban
Az intézmény finanszírozásának alakulása
25. számú táblázat

Há zi
I dős ottho Átme neti s e gíts é gny Szoci á l i s
Na ppa l i
étke ztetés e l l á tá s
2012 ni e l l á tá s el he l ye zés újtá s
Ki a dá s ok ös s ze s e n
290 201
14 069
19 573
39 570
48 834
Ál l a mi norma tíva
112 071
5 721
12 549
14 275
21 781
Tá rs ul á s i norma tíva
0
0
3 040
10 320
4 800
Működés i tá moga tá s FSZH
0
0
0
0
0
Központos ított tá moga tá s
8 200
800
950
44
2 100
Sa já t bevé te l e k ös s ze s en
139 462
4 960
3 941
31 977
3 960
Bevé te l e k ös s zes en
259 733
11 481
20 480
56 616
32 641
Önkormá nyza ti hozzá já rul á s
30 468
2 588
-907
-17 046
16 193

Egyé b
s zoci á l i s
s zol tá l ta tá
s (Tá m.
Szol g.,
Ta nya gond
.s zol g.)
Ös s ze s e n
19 107
431 354
3 993
170 390
0
18 160
8 835
8 835
0
12 094
1 000
185 300
13 828
394 779
5 279
36 575

Egyé b
s zoci á l i s
s zol tá l ta tá
s (Tá m.
Há zi
Szol g.,
I dős ottho Átme neti s e gíts é gny Szoci á l i s
Na ppa l i
Ta nya gond
étke ztetés e l l á tá s
.s zol g.)
Ös s ze s e n
2013 ni e l l á tá s el he l ye zés újtá s
Ki a dá s ok ös s ze s e n
293 345
13 047
25 617
37 663
47 651
40 656
457 979
Ál l a mi norma tíva - Tá rs ul á s
á l ta l történő
fel a da tel l á tá s s a l
137 653
6 000
15 457
14 311
22 727
25 531
221 679
Tá rs ul á s i norma tíva
0
0
0
0
0
0
0
Működés i tá moga tá s FSZH
0
0
0
0
0
8 553
8 553
Központos ított tá moga tá s
13 692
1 358
4 345
0
10 949
4 152
34 496
Sa já t bevé te l e k ös s ze s en
142 000
5 689
4 982
25 562
13 975
1 043
193 251
Bevé te l e k ös s zes en
293 345
13 047
24 784
39 873
47 651
39 279
457 979
Önkormá nyza ti hozzá já rul á s
0
0
833
-2 210
0
1 377
0
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Egyéb
szociális
szolgáltatá
s
Átmeneti Házi
Szociális
(Tám.szolg,
Idősotthoni elhelyezé segítségn étkezteté Nappali Tanyagond.
2014. ellátás
s
yújtás
s
ellátás Szolg)

Családsegí
tő és
Gyermekj
óléti
szolgálat Összesen

Kiadások összesen

306 668

15 613

28 721

34 759

50 983

20 109

22 592

479 445

Állami támogatás összesen

155 833

5 620

15 646

13 641

37 517

5 000

19 626

252 883

0

0

0

0

0

8 294

0

8 294

Központosított támogatás

20 969

3 880

2 409

500

4 100

800

800

33 458

Saját bevételek összesen

129 866

6 113

5 404

24 586

3 856

1 199

253

171 277

Bevételek összesen

306 668

15 613

23 459

38 727

45 473

15 293

20 679

465 912

0

0

5 262

-3 968

5 510

4 816

1 913

13 533

Működési támogatás

Önkormányzati hozzájárulás

Átmeneti
Idősotthon elhelyezé
2015 i ellátás
s
Kiadások
összesen

298 622

Állami
támogatás
Működési
támogatás
Központosított
támogatás
Saját
bevételek
összesen
Bevételek
összesen
Önkormányzat
i hozzájárulás

17 251

Állami
támogatás
Működési
támogatás

Házi
Szociális
segítségnyújtá étkezteté Nappali
s
s
ellátás

Egyéb
szociális
szolgáltatás
(Tám.szolg,
Tanyagondn
oki Szolg.)

Összesen

31 909

30 028

52 906

24 340

20 560

475 616

13 761

11 448

36 313

19 408

13 800

254 871

2 209

200

10 000

2 800

600

15 809

0

0

0

359

0

22 449

4 827

21 262

3 681

134

1 306

164 852

315 873

20 797

32 910

49 994

22 701

15 706

457 981

0

11 112

-2 882

2 912

1 639

4 854

17 635

160 141
0

0

22 090

128 312

5 330

Átmeneti
Idősotthon elhelyezé
2016 i ellátás
s
Kiadások
összesen

Családsegít
és,
Gyermekjól
éti
Szolgáltatá
sok

322 713

17 935

164 910
0

0

Házi
Szociális
segítségnyújtá étkezteté Nappali
s
s
ellátás

Családsegít
és,
Gyermekjól
éti
Szolgáltatá
sok

Egyéb
szociális
szolgáltatás
(Tám.szolg,
Tanyagondn
oki Szolg.)

Összesen

27 269

30 916

55 312

32 340

21 273

507 758

12 818

10 596

35 926

17 700

9 708

251 658

2 114

250

11 000

3 200

750

17 314
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Központosított
támogatás
Saját
bevételek
összesen
Bevételek
összesen
Önkormányzat
i hozzájárulás

29 357

139 765

2 000

6 555

31 357

21 145

2 794

3 771

177

1 537

175 744

340 587

36 077

13 640

50 697

23 077

11 995

476 073

61

-8 808

17 276

4 615

9 263

9 278

31 685

Forrás: Intézményi adatok

A vizsgált időszakban az önkormányzati támogatás alakulásának mértéke az intézmény szociális
szolgáltató tevékenységére fordított éves költségvetésének tükrében:
26. számú táblázat

Év
2012.
2013.
2014.
2015
2016

Költségvetési
főösszeg E Ft
431 354
457 979
479 445
650 286
671 077

Önkormányzati
támogatás E Ft
36 575
0
13 533
16 402
26 306

Önkormányzati
támogatás %-ban
8,5
0
2,8
2,5
3,9

Forrás: Intézményi adatok

Az intézmény költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében szükség esetén a fenntartó
kiegészítő támogatást nyújt. Ennek mértékét nagyban befolyásolja az ellátotti létszám alakulása és a
feladathoz kapcsolódó állami támogatás. Befolyásolja továbbá az ellátottak jövedelmi helyzete a
tekintetben, hogy az intézményi térítési díjnak hány százalékát képesek megfizetni az igénylők.
Változás a szakosított ellátási formákban 2013. évtől az ellátotti létszámhoz kapcsolódó normatívát
felváltó feladatalapú finanszírozás bevezetése.
Minden ellátási formára kiterjedő változás az előző koncepcióhoz képest, hogy 2012 márciusától
életbe lépett az ellátottakat nyilvántartó Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szociális ellátást
Igénybevevőkről, (KENYSZI) mely minden szociális szolgáltatás típusra kiterjed. A rendszerben
TAJ szám alapján vannak nyilvántartva az ellátottak. A rendszer része a
Tevékenységadminisztrációs rendszer (TEVADMIN) amely napi részletességgel kíséri figyelemmel
az ellátottak számát minden ellátási formában. Ezen keresztül minden nap, jelenteni kell az
elektronikus felületen hogy az egyes ellátási formákat név szerint melyik igénylők vették igénybe.
A rendszer által kiszűrhető, hogy egy ellátott csak egy intézménytől vehesse igénybe ugyanazt a
szolgáltatást. A rendszer ugyanis jelzi, ha az ellátást igénylő más szolgáltatónál is nyilvántartásba
került, így egy ellátott vonatkozásában ugyanazon ellátási formában az állami támogatás több
szolgáltató általi igénylésének lehetősége kizárt.
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IV. 2. 2. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Gyomaendrődön több, mint 20 éves múltra tekint vissza a családsegítés, melynek keretében a
segítséget kérő kliensek térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást. Működési alapelve, hogy
nem oldja meg a kliens helyett a problémákat, hanem segítő támogatással hozzásegíti őt ahhoz,
hogy eredményesebben és önállóan képviselje magát, problémamegoldó képessége fejlődjön.
2013. január 1. napjától a Térségi Humánsegítő Szolgálat megszűnt Gyomaendrődön. A
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított
ellátásokat végző Térségi Szociális Gondozási Központba integrálódott.
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.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Települési Társulás 2015. szeptember 29-i
ülésén döntött arról, hogy a feladatok ellátását továbbra is a Térségi Szociális Gondozási Központ
intézményén belül, annak szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként
valósítja meg.
2017. január 1-től a központ fenntartója Gyomaendrőd Város Önkormányzata lett, és a szolgáltatást
az önálló intézményként működő Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ látja el.
A jogszabályi változás két feladatot különít el a járásszékhely településeknél:
- a család-és gyermekjóléti szolgálatot és a
- család-és gyermekjóléti központot.
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.
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.
Család-és gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatok
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Ellátási terület:
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladataikat tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások
közvetítésével látja el az intézmény.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetnek. A
kapott jelzés alapján feltérképezik az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő
családokat, személyeket, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a szolgálat keretében nyújtható
segítségről.

Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítják
 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
 a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadást
 végzik a kríziskezelést, illetve segítik nehéz élethelyzetben élő családokat támogató
szolgáltatások elérését,
 a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter általi kijelölés alapján segítik
menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi
beilleszkedést
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 Gyermekes családok esetében a szolgáltatás kliense a gyermek, az intézmény az ő mindenek
felett álló érdekét képviseli. A család gondozása elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Ennek
egyik fontos, de nem egyetlen eszköze, a szülői képességek kiteljesítése, a szülői felelősség
megerősítése.
Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladataik körében
- folyamatosan figyelemmel kísérik a településeken élők szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
- meghallgatják a kliens panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszik a szükséges
intézkedést,
- önálló helyettes szülőket foglalkoztatnak
- nyilvántartást vezetnek a helyettes szülői férőhelyekről.
- segítik a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készítenek,
- kezdeményezik a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- biztosítják a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- részt vesznek a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában,
- tájékoztatják a családot a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító és egyéb
támogatásokról, segítik a támogatásokhoz való hozzájutást,
- megszervezik a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásokat vagy az ezekhez
való hozzájutást
- támogatják a válsághelyzetben lévő várandós anyát, segítik, tanácsokkal látják el, valamint
szervezik a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutását
- szabadidős programokat szerveznek,
- segítik a hivatalos ügyek intézését.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtetnek, melyben segítik a nem állami
szervek, valamint magánszemélyek részvételét.
Veszélyeztetettség észlelése esetén a jelzőrendszer tagjai a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
 feladatuk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítése,
 tájékoztatást nyújtanak az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve
abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének
lehetőségéről.
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében szükség esetén iskolai szociális
munkát biztosítanak.
Feladataik a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
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 a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 részt vesznek a családi konfliktusok megoldásában, különösen a válás, a gyermekelhelyezés
és a kapcsolattartás esetében,
 Szükség esetén kezdeményezik egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális
alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, vagy pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,
A korábbi családsegítő szolgálatnál a hozott problémák megoszlását az alábbi táblázat mutatja, az
utolsó öt év összehasonlításában. A kliens egy adott nehézséggel érkezik az intézménybe, ezt osztja
meg a családgondozóval, ezt nevezik hozott problémának. A családgondozás folyamán aztán
kiderülhetnek más problémák, illetve az alapprobléma elemzésénél mélyebb okokra lelnek, és azt
kell kezelni. Gyakori, hogy egészen más jellegű lesz az esetkezelés, mint amit a hozott probléma
alapján várni lehetett volna.
27. számú táblázat

Hozott probléma megnevezése
2012
2013
2014
Életviteli
82
14
14
Családi kapcsolati
81
31
25
Családon belüli bántalmazás
0
7
6
Lelki-mentális
37
35
43
Gyermeknevelési
7
6
10
Anyagi
195
39
24
Foglalkoztatással kapcsolatos
64
36
32
Egészségkárosodás következménye
51
26
30
Ügyintézéshez segítségkérés
352
3
14
Információkérés
211
0
0
Egyéb
1
1
5
Forrás: Intézményi statisztika 2012-2016.

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

2016
34
33
1
6
47
16
5
21
3
7
0

A táblázatból látható, hogy 2012-es évben kiugróan magasak a számok szinte minden kategóriában
a többihez képest, ennek az az oka, hogy a többi évben csak a gondozásban levő családokat kellett
szerepeltetni ezen a soron, míg 2012-ben azokat is, akik akár csak egyszer jelentek meg ügyintézés
céljából. Az anyagi ügyek miatt hozzánk fordulók száma folyamatos emelkedést mutat, kivéve a
2013-as évet, melynek az oka, hogy abban az évben az adósságkezelési szolgáltatás megszűnése
miatt új támogatás megállapítására már nem került sor.
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 kötött az intézmény szerződést, az éves
statisztikában is csak ez az egy fő szerepelt. 2016-tól egy-egy családban minden olyan személyt
gondozásba kell venni, akivel dolgoznak, így a statisztika is bővült ennek megfelelően.
2016. január 1-től az addigi gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok jelzőrendszereit egyben
működtetik az év elején felálló Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok. A Társulás településein a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ látja el ezt a feladatot.
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Az intézmény eddigi két szakfeladata szolgáltatási szinten eggyé vált, ezért a krízishelyzetet észlelő
és jelzőrendszer működtetése is centralizált formában valósul meg.
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 feladata 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.
2016-ban 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 segítséget.
Volt olyan hét, amikor nem érkezett egy jelzés sem, de egyes heteken 10 fölött volt a jelzések
száma.
A jelzőrendszer működtetése folyamatos együttműködést és kapcsolattartást igényel annak
érdekében, hogy az információáramlás pontos és napi szintű legyen a jelzőrendszeri tagok között. A
jogszabály évente legalább 6 szakmaközi megbeszélés lebonyolítását írja elő a jelzőrendszert
működtető intézménynek. A szakmaközi megbeszélések témái az előző évi jelzőrendszeri
tapasztalatok és írásbeli beszámolók alapján kerülnek napirendre. Elmondható, hogy vannak olyan
témák, amelyek minden évben állandó problémát jelentenek, és ezek minden évben témát adnak a
szakmaközi megbeszéléseken. Folyamatos problémát jelent az igazolatlan iskolai hiányzás, a
fejtetvesség, valamint a téli időszakban fűtési nehézséggel küzdő személyek és családok kérdése.
A törvényi előírásnak megfelelően minden év február 28-ig megrendezésre kell kerüljön az éves
szakmai tanácskozás, amely az előző években gyermekvédelmi konferencia néven vált ismertté a
jelzőrendszeri tagok számára. Az éves tanácskozáson felmerülő problématerületek alapján állítja
össze az intézmény az éves intézkedési tervet, amelynek március 31-ig kell elkészülnie. 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.
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Az intézmény 2016-ban február 23-án rendezte meg az éves szakmai tanácskozást, ahol
ismertetésre került 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 lehetőség van minden fűtési időszakban kb. 150 mázsa tűzifa
szétosztására, ami az intézmény hatáskörébe tartozik. Ez a tevékenység határozat meghozatalát nem
igényli, azonnali segítséget nyújt fűtési nehézséggel bíró családok számára, ha a család önerőből
nem tudja megoldani a tüzelő megvásárlását. Ez a lehetőség csak korlátozott számú esetben
nyújthat segítséget, minden alkalommal felhívják a klienskör figyelmét arra, hogy a lehetőségeik
szerint előrelátóan gondoskodjanak a téli tűzifa beszerzéséről.
Vannak olyan esetek is, amikor nem tűzifa hiánya okoz fűtési nehézséget, hanem a fűtőtest hiánya,
vagy használhatatlan állapota. Ilyen esetekben jelentenek segítséget az önkormányzat által vásárolt
„kríziskályhák”, melyeket előzetes felmérés után az intézmény kihelyezhet az érintett családokhoz.
Ilyenkor használatba adási szerződéssel egy előre lerögzített időpontig használhatja a család a
kályhát. Jelenleg 7 db kályha van, amit a települési önkormányzat vásárolt néhány évvel ezelőtt erre
a célra. A tapasztalat azt mutatja, hogy minden évben vannak olyan családok ahol ez az egyetlen
segítség a fűtés megoldására addig, amíg a család önerőből nem tudja megoldani a problémát.
A 2016-os évben, a téli időszakban 24 család kapott határozat meghozatala nélkül azonnali
kiszállítással 5 mázsa tüzelőt, illetve 5 alkalommal volt szükség „kríziskályha” kihelyezésére.
Nyári napközi
Az intézmény látja el a nyári napközi szervezési feladatait 2013. óta. Az eltelt idő alatt az a
tapasztalat, hogy évről évre egyre többen és egyre hosszabb ideig veszik igénybe a szolgáltatást.
Minden hétre van egy programterv, mely az időjárás függvényében módosításra kerül, ha
szükséges.
A gyermekek felügyeletét és a változatos programok szervezését közfoglalkoztatottak látják el.
Folyamatosan lehetőség van kézműveskedésre, mozgásos játékokra. Alkalmanként mennek a
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gyerekek kísérőikkel fürdőbe, Tájházba, valamint több mozielőadást is megnéznek helyben és
Szarvason is. Ezen kívül megnézik a látogatóközpontokat, a tanösvényt és a kilátót is.
A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen állja.
A szülőket terheli a gyermekek étkeztetése, illetve a belépőik ára, míg az önkormányzat által
biztosított keretből történik meg a szükséges eszközök, kellékek illetve játékok, valamint a kísérők
belépőjének megvásárlása.
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése:
2015-ben alakult meg Gyomaendrődön a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum melynek
koordinálásával a képviselő-testület az intézményt bízta meg.
A KEF pályázatot nyújtott be még 2015-ben az akkori Nemzeti Család-és Szociálpolitikai
Intézethez. 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. Az ebben szereplő adatok hathatós
segítséget nyújthatnak 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 került egy konferenciára, egy tréningre, valamint Dr.
Zacher Gábor előadására fiatalok és felnőttek részére.
Az intézmény folyamatosan működteti a fórumot, programokat szervez, pályázati forrásokat kutat
fel, és végzi a projektek tervezését és megvalósítását a főrum tagjaival.
Család-és gyermekjóléti központ által ellátott feladatok
Ellátási terület:
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
- Dévaványa
- Ecsegfalva
A család- és gyermekjóléti központ működtetése során gyermekvédelmi gondoskodás keretébe
tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet
látnak el, amelynek keretében
- kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
- javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a
leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző
pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
- együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
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a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát
koordinálnak és végeznek - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
- utógondozást végeznek a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
- védelembe vett gyermek esetében elkészítik az egyéni gondozási-nevelési tervet, szociális
segítő munkát koordinálnak és végeznek, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a
továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készítenek.
Szakmai támogatást nyújtanak az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
A központ feladatai közé tartozik a pszichológiai és a jogi tanácsadás nyújtása.
A központ létrehozásával új szolgáltatási elem a készenléti ügyelet: nyitvatartási időn túl készenléti
telefon áll rendelkezésre sürgős esetekben. Krízishelyzet esetén hívható a 20/938-97-08-as
telefonszám, ahol szakképzett kollégák nyújtanak azonnali telefonos segítséget.
A család- és gyermekjóléti központ munkájának legjelentősebb részét a hatósági ügyekhez
kapcsolódó tevékenységek teszik ki.
A központ esetmenedzserei számára akkor kerül nyilvántartásba az egyes család és annak tagjai,
amikor a gyámhivatal védelembe vagy nevelésbe vételt, esetleg ideiglenes elhelyezést elrendelő
határozata jogerőre emelkedik. Ugyanakkor már a gyámhivatal felé indított javaslattétel is a
központ dolgozójának feladata, ő megy a tárgyalásra is, részt vesz az esetkonferencián, de ekkor
még nem vehető gondozásba a család. Amennyiben a gyámhivatal úgy dönt, hogy nem rendeli el a
hatósági intézkedést, akkor a nevezett család nem jelenik meg a központ nyilvántartásában, így a
gondozott családok között sem. Ezáltal az alábbi adat nem fedi le teljesen az esetmenedzserek
gondozási tevékenységét.
2016-ban jogerős határozat alapján a központ esetmenedzserei 167 főt gondoztak 42 családban.
A településenkénti megoszlás az alábbi:
Gyomaendrőd: 20
Csárdaszállás: 0
Hunya: 5
Dévaványa: 13
Ecsegfalva: 4
A járási településeken a hatósági ügyekben együttműködnek az intézmény esetmenedzserei a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok családsegítőivel.
Az esetmenedzserek a védelembe és nevelésbe vett családoknál rendszeresen tesznek
családlátogatásokat, részt vesznek a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok által szervezett
esetkonferenciákon, valamint a gyámhatóság által összehívott tárgyalásokon.
Feladatuk közé tartozik a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a jelzőrendszerei tagok
koordinálása, az ügybe való bevonása a problémák megszüntetése érdekében.
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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 a szakemberek ez alapján végzik szakmai munkájukat.
A központ feladatai közé tartozik a speciális szolgáltatások megszervezése a járás egész területére
vonatkozóan.
Pszichológiai és jogi tanácsadás:
A tanácsadók Gyomaendrődön és Dévaványán fogadják az ügyfeleket. A szolgáltatások
igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetés szükséges, melyeket Gyomaendrőd, Csárdaszállás és
Hunya vonatkozásában a központnál, Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában pedig a dévaványai
család- és gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni.
Készenléti ügyelet:
A család-és gyermekjóléti központoknál kötelező feladat a készenléti ügyelet biztosítása, mely egy
mobil telefonszám hivatali időn túli elérhetőségét jelenti, ahol szakképzett kollégák válaszolnak a
felmerülő kérdésekre.
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. A szolgáltatás biztosításához
egy barátságosan berendezett helyiség áll rendelkezésre.
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.
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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 az intézmény szakembere az adott helyekre.
A téli ellenőrzések során, ha a fűtési feltételek nem biztosítottak, pl. nincs elegendő tüzelő vagy a
fűtőtest nem megfelelő és a használata veszélyes, akkor azonnali intézkedésre van lehetőség a már
korábban említett tűzifa illetve „kríziskályha” formájában.
A rendőrséggel és a polgárőrséggel egész évben folyamatos a kapcsolatuk.
Ha utcán élő személlyel találkoznak, jeleznek az intézmény felé, ahol segítséget nyújtanak az
elhelyezésben.
Korábban a családsegítő szolgálat gondozta azokat a családokat, ahol nem élt gyermek. Ebben az
esetben a szolgáltatás nyújtása önkéntes alapon történt, a kliensnek joga volt elutasítani a segítséget.
A gyermekjóléti szolgálathoz tartoztak azok az esetek, melyekben gyermek is érintett volt.
Elsődlegesen itt is önkéntes volt a szolgáltatás igénybevétele, de amennyiben a szülő nem működött
együtt a szakemberekkel, lehetőség volt kötelezésre a gyermekek védelme, kiszolgáltatott helyzete
miatt.
A 2016. január 1-én életbe léptetett változások alapjaiban változtatták meg a családsegítő és a
gyermekjóléti szolgáltatást.
Az addigi életkor szerinti szolgáltatásnyújtást a komplex, a családok problémáit
rendszerszemléletben kezelő segítségnyújtás váltotta fel.
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladata a segítő, támogató szolgáltatások nyújtása, míg a
központ szakemberei hatósági intézkedéshez kapcsolódó feladatot látnak el, kontrollálják a család
működését, illetve összehangolják a család érdekében dolgozó intézményeket, szakembereket.

IV. 2. 3. Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság 2008. márciusában jött létre. Részt
vesz időskorúak, rászorultak gondozásában, ápolásában, a külterületen élők hátrányainak
enyhítésében, esélyegyenlőségének elősegítésében. Megfelelő szállás és ellátás biztosításával,
szociális ellátással támogatni kívánja a hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek
esélyegyenlőségének az elősegítését, társadalmi különbségének a megszüntetését.
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végzi. Cél a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányuló, a társaság létesítő okiratában szereplő cél szerinti közhasznú tevékenységek végzése, ezzel
együtt fokozatosan több munkahely megteremtése.
Cél szerinti közhasznú főtevékenység:
 szociális tevékenység, időskorúak gondozása, gyermekek napközbeni ellátása
Cél szerinti további közhasznú tevékenységek:
 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével
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A szolgáltató határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (1) bekezdés a) és d) pontjában
meghatározott tanyagondnoki szolgáltatás és házi segítségnyújtás alapszolgáltatásokat nyújtja.
Tanyagondnoki szolgáltatás:
2009. január 1-ig hiányszolgáltatás volt a városban, ezért nagyon fontos volt a beindítása.
A szolgáltatás célja a város hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi tanyás térsége
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a szolgáltatási funkciók bővítése,
közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési
szolgáltatásokban való részvétel. Az ellátás nem korlátozódik egy korcsoport alapellátására, hanem
életkortól függetlenül bárki számára segítséget nyújt.
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete induláskor kettő tanyagondnoki körzetet hozott létre,
majd 2010. évtől kialakította a harmadik körzetet is. A Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit BT.
működési területe jelenleg a 3. számú tanyagondnoki körzet, melyre az Önkormányzattal
feladatellátási-szerződést kötött. A tanyagondnoki körzethez tartozó külterületi tanyás térségek:
 Tanya IV. kerület,
 Tanya V. kerület,
 Tanya VI. kerület,
 Tanya VII. kerület,
 Nagylaposi MÁV lakás, Vasúti Őrház
 Templom-zug
 Nagylapos
A körzethez tartozó lakosság száma: 367 fő.
Szolgáltatási elemek:
 szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő
eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi
kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak
meg,
 megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen,
illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való
hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen
okból elérni nem tudják,
 közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs
szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző
célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez,
közösségi együttműködéseket valósít meg.
Szolgáltatással érintett tevékenységek köre:
 közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk
szolgáltatásában
 egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így háziorvosi rendelésre szállítás,
egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a gyógyászati
segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
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 óvodáskorú,
iskoláskorú
gyermekek
egyéb
szállítása
gyermekprogramokra,
rendezvényekre
 közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
 az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
 az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
 az ételszállítás önkormányzati intézménybe
 az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére
A feladatellátáson belüli prioritásokat a lakossági szükségletek, jogos igények, és a működési
kapacitás határozza meg.
Házi segítségnyújtás:
A tanyagondnoki szolgáltatáshoz legjobban illeszkedik a szociális alapszolgáltatások közül a házi
segítségnyújtás. A szolgáltatás célja segítséget nyújtani a szolgáltatást igénybe vevő személy
részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint
egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A szolgáltató külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles házi segítségnyújtást biztosítani annak a
rászorulónak, akinek életét, testi épségét, vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradása
veszélyezteti.
Gyomaendrőd város, főleg az Endrődi településrész – ahol a szolgáltató irodája is működik elöregedő lakónépességű. A településrészen sok idős lakos él egyedül otthonában, jellemzően kertes
családi házban, régi típusú, komfort nélküli parasztházban. Az ellátottak aktív életükben jellemzően
falusi életre voltak berendezkedve, nagy épület, nagy udvar, gazdasági épület, állattartás,
veteményes kert. Az ingatlanokhoz általában 300-400 négyszögöl kert tartozik. Idős korukra is
ragaszkodnak otthonukhoz, nem szívesen adnák fel a megszokott környezetet, viszont már nem
képesek fizikai erejükkel a lakás és környezete rendben tartására. A város további jellemzője, hogy
hosszan elterülő település, így viszonylag nagyok a közlekedési távolságok az egészségügyi ellátás
igénybevétele, vagy egy-egy nagybevásárlás szempontjából, ami még jobban nehezíti az önmaga
ellátására már csak részben képes lakosság mindennapi életét.
A szolgáltató elsősorban a belterületi lakosságot segíti. A település külterületi lakónépesség aránya
magas az összlakossághoz képest, de a külterületek ellátását tanyagondnoki körzetek segítik. A
tanyagondnoki körzetekben a tanyagondnoki szolgáltatás az elsődleges ellátási forma, de
természetesen igény és szükség esetén a külterületi lakosság körében is biztosít a szolgáltató házi
segítségnyújtás szolgáltatást. Ebben az esetben a házi gondozó munkáját a tanyagondnok is segíti,
közreműködik házi-segítségnyújtásban.
A házi segítségnyújtás az igénylő lakásán a szükség szerinti segítséget nyújtja. A házi
segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai,
mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen. A házi segítségnyújtás konkrét feladata, hogy a gondozottak meglévő fizikai,
mentális, egészségügyi és szociális állapotát megőrizze ill. megerősítse, segítséget nyújtson a
prevencióhoz, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik
védelméhez segítséget igényelnek.
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A szolgáltatás beindításakor létrejött kapacitás: 36 fő, 2011. évi bővítéssel, módosítással létrejött
kapacitás 79 fő, 2014. évi bővítéssel, módosítással létrejött kapacitás 120 fő. Ebből 2017. január 1.
napjától gondozásra befogadott kapacitás 83 fő.
A Szolgáltató szerepvállalásával nő a szociális alapszolgáltatáshoz való hozzájutás lehetősége a
városban, erősödik a civil és a közszféra együttműködése.
Szolgáltatási elemek:
 gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés
mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes
lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése,
amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban,
társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,
 háztartási segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes
környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes
szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját
háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

A
lakókörn
yezeti
higiénia
körében:

Szociális segítésre kötött megállapodás esetén nyújtott
tevékenységek
takarítás
mosás
vasalás

térítésköteles térítésmentes
X
X
X

A háztartási tevékenységben
való közreműködés körében:

bevásárlás gyógyszer kiváltása
segítségnyújtás ételkészítésben és az
étkezés előkészítésében
mosogatás
ruhajavítás
ágyazás, ágyneműcsere
közkútról, fúrtkútról vízhordás
tüzelő behordása
hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás
bejárata előtt
kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a
kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő
beköltözés segítése

A
lakókörn
yezeti
higiénia
körében:

Személyi gondozásra kötött megállapodás esetén nyújtott
tevékenységek
takarítás
mosás
vasalás
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X

X
X (szociális
ételfutár)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

térítésköteles térítésmentes
X
X
X

A háztartási tevékenységben
való közreműködés körében:

X

Gondozási és ápolási feladatok körében:
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X
X (szociális
ételfutár)

X
X
X
X
X
X
X
X

Az ellátást igénybe
vevővel segítő
kapcsolat
kialakítása és
fenntartása
körében:

bevásárlás gyógyszer kiváltása
segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés
előkészítésében
mosogatás
ruhajavítás
közkútról, fúrtkútról vízhordás
tüzelő behordása
hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás
bejárata előtt
kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és
a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő
beköltözés segítése
információnyújtás, tanácsadás és mentális
támogatás
családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás
segítése
az egészség megőrzésére irányuló aktív
szabadidős tevékenységben való közreműködés
ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
fürdetés
öltöztetés
ágyazás, ágyneműcsere
inkontinens beteg ellátása
haj, arcszőrzet ápolás
száj, fog és protézis ápolása
körömápolás, bőrápolás
folyadékpótlás, étkeztetés
mozgatás ágyban
decubitus megelőzés
felületi sebkezelés
sztómazsák cseréje
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)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X (belül)

X (kívül)
X

X

X

IV. 2. 4. Gyomai Református Szeretetotthon
Gyomaendrőd városában 1996-óta működteti a helybeli református gyülekezet a Református
Szeretetotthont, amelyen belül idősek bentlakásos otthona szolgálja a rászorultak igényeit. A
Szeretetotthon a Fő út 169-171. szám alatt található. Jól megközelíthető tömegközlekedéssel és
személygépjárművel is. A főbejárat előtt autóbuszmegálló található.
Az idősek otthonában a lakók 1 vagy 2 ágyas, zömében közvetlen fürdőszobával rendelkező
szobákban laknak. A lakók számára 24 órás felügyelet mellett teljes ellátást biztosítanak, amely
magában foglalja személyes gondoskodást, az orvosi ellátást, az étkezést, a higiénés feltételek
biztosítását, a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltését. Minden szobához biztosítanak kábel TV-s
csatlakozási lehetőséget, de a társalgóban közös televíziózásra is van mód. Intézmény igyekszik
hangsúlyt fektetni az esztétikus megjelenésre, mind kívül, mind épületen belül. Folyamatosan
karbantartják virágoskertjeiket. Gondozott parkos, kerti tavas, virágos udvarral igyekszenek szebbé
és otthonosabbá tenni a lakók környezetét. Az épület a lakók számára fenntartott területeken
akadálymentesített. A lakók számára az intézmény mentálhigiénés szakembere vezetésével minden
nap tartanak külön foglalkozásokat, amelyeken örömmel vesznek részt az érdeklődők. Hetente több
alkalommal is van református istentisztelet, s havonta egy alkalommal római katolikus mise is van
az otthonban.
Az idősek otthona 33 engedélyezett férőhellyel működik, s mivel kis létszámú lakó van, így
még könnyebb megteremteni a családias hangulatot. Az otthonba Magyarország teljes területéről
fogadnak jelentkezőket. Az intézmény református fenntartású és szellemiségű, de felekezeti
hovatartozásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti szolgáltatásokat és felvételt nyerhet az
intézménybe, amennyiben az egyéb törvényi előírásoknak is megfelel, azaz nyugdíjas, és az 1993.
évi III. tv. (Szociális törvény) 68. §-a 1. bekezdése, és a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
értelmében, a megfelelő gondozási szükséglettel (3. számú melléklet) rendelkezik, de rendszeres
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel.
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V. Információk a megyei szintű ellátórendszerről, kapcsolódási pontok
Gyomaendrőd Város a kötelezően ellátandó szociális ellátásokon felül is lát el feladatokat. Ezeknek
a plusz feladatoknak az ellátásával –támogató szolgálat, átmeneti elhelyezést biztosító otthon,
idősek otthona – az önkormányzat azt szeretné biztosítani, hogy az ellátásra szoruló idős emberek
megszokott lakókörnyezetükben tudjanak hozzájutni a szolgáltatásokhoz. Azonban a nem kötelező
feladatellátásnak határt szabnak az önkormányzat anyagi lehetőségei, az egyes ellátásokhoz
kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek. A településen felmerülő igények/igénylők szempontjából
lényeges kérdés az, hogy hogyan tudnak hozzájutni azokhoz a szolgáltatásokhoz, melyek ellátása a
településen nem oldható meg. Önkormányzatunk mind a kistérségi szinten, mind a megyei
fenntartású intézményekkel megtalálta azokat a kapcsolódási pontokat, melyek segítségével a
településünkön nem működő ellátások hozzáférhetőkké válnak a Gyomaendrődön élő emberek
számára is.
A hajléktalan személyek ellátása a Békési Kistérséggel együttműködve történik meg.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós elhelyezése a Békés Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő bentlakásos intézményeiben valósul meg.

VI. Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes szintjein
VI. 1. Összegzés
A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja többek közt, hogy az önkormányzat a
helyzetelemzés elkészítésével, az ellátott feladatrendszer áttekintésével felmérje azokat a hiányokat,
melyet a szociális szolgáltató rendszer a településen jelenleg kezelni nem képes.
Elmondható, hogy önkormányzatunk a kötelező feladat-ellátáson felül is biztosít szociális
szolgáltatásokat (idősek számára átmeneti és tartósbentlakásos ellátások) a lakosság számára.
A kötelező feladat-ellátások közül településünkön jelenleg a pszichiátriai betegek nappali ellátása
nem valósul meg. Az intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri az igényeket. A pszichiátriai
betegség tüneteivel rendelkező személyek az intézmény látókörében vannak, hiszen ezek a
személyek a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek (időskorúak) nappali
ellátását igénybe veszik. Ebben az ellátási formában is megkapják a szükséges szociális és mentális
támogatást.
A koncepció rámutat arra, hogy a biztosított szolgáltatások egymásra épülve igazodnak a felmerülő
igényekhez, a szociálisan rászorult személyek élethelyzetüknek megfelelően megtalálják azokat a
szolgáltatásokat, melyek mindennapi életüket, megélhetésüket segítik.
A helyzetelemzésből látható, hogy a célcsoportok igényeit az önkormányzat által biztosított
integrált szolgáltatásrendszer – a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásoktól kezdve a tartós
bentlakásos intézményi ellátáson keresztül –kiszolgálja.
A település külterületein élő személyek részére önkormányzatunk csak kismértékben biztosítja
helyben a szociális szolgáltatásokat, azonban a tanyagondnoki szolgáltatás fenntartásával,
folyamatos fejlesztésével biztosítja a szociális szolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátáshoz stb. való
hozzáférést.
Ki kell emelnünk, hogy önkormányzatunk Integrált Közösségi Szolgáltató Tér –Rózsahegyi Ház működtetésével az öregszőlői lakosság egésze számára helyben számos szolgáltatást biztosít. A
következő két évben meg kell vizsgálni, hogy milyen szolgáltatásokat lehetne még biztosítani a
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Rózsahegyi Házban (pld: kihelyezett ügyfélfogadás az önkormányzati hivatal, a családsegítő
szolgálat részéről), melyek megvalósításával a település leszakadó városrészein élő emberek
számára jobb életminőséget biztosíthatna önkormányzatunk.
A fogyatékos személyek számára a támogató szolgálat működtetésével biztosítja azon
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, melyek településünkön nem kötelező feladatellátás körébe
tartozik, így ezek a személyek nem kerülnek ki a családi környezetből.
Leszögezhetjük, hogy önkormányzatunk integrált, egymásra épülő szociális ellátó rendszert
működtet, teret adva civil szociális szolgáltatóknak.
Az önkormányzat elsődleges célja az ellátó rendszer folyamatos, magas szakmai színvonalon
történő biztosítása, a hiányzó szolgáltatás (pszichiátriai betegek nappali ellátása) esetében az
igények folyamatos felmérése, jelentkező igény esetén a szolgáltatás költséghatékony bevezetése.
A koncepció következő része a fent leírtak alapján részletesen bemutatja a fejlesztési
irányokat a Térségi Szociális Gondozási Központon és a Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti
Központon belül és a szolgáltatások egyes szintjein.

VI. 2. Térségi Szociális Gondozási Központ ellátórendszerének fejlesztésével kapcsolatos
tervek
VI. 2.1. Térségi Szociális Gondozási Központ működését befolyásoló tényezők SWOT
analízise
28. számú táblázat

-

1.

Erősségek
jól képzett szakemberek
sok éves szakmai tapasztalat,
hivatástudat
elkötelezett szakmaiság
innovatív, kreatív gondolkodás
integrált intézményhálózat
flexibilis alkalmazkodó képesség
modern központi főzőkonyha
intézmény munkáját segítő alapítvány
Lehetőségek
pályázati források
fenntartó támogatása
civil szervezetek támogatása
magánszemélyek adományai
kapcsolati háló bővítése
külföldi és hazai kapcsolati tőke
bevonása
szolgáltatások kihasználtságának
fokozása
ellátás minőségi fejlődésének
elősegítése

-

-

Gyengeségek
elhasználódott épületek, tárgyi
eszközök
túlszabályozottság
közalkalmazotti bérek alacsony volta,
jóléti juttatások hiánya
a szakma alacsony társadalmi
presztízse

Veszélyek
szakember utánpótlás nehézsége
anyagi forrás, pályázati lehetőségek
hiánya
idegen (társult településeken kívüli )
szolgáltatók túlzott jelenléte a
városban

Az intézmény igyekszik a humán tőkét, erőforrásait, erősségeit adó emberi értékeit minél
hatékonyabban felhasználni, ami biztosítja az ellátás tartalmi színvonalának fejlődését.
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2.

Az intézményhálózat egészében arra törekszik, hogy az ellátottak elégedettek legyenek a
szolgáltatásokkal. Az egyes ellátási formák kihasználtsága elérje a maximális szintet.

3.

Minden felmerült gondozási szükségletre adekvát választ kapjon a segítségre szoruló egyén és
családja egyaránt. Ennek érdekében minden számba vehető lehetőséggel élni kíván az
intézmény, legyen az a kapcsolati hálóban, vagy gazdasági dimenzióban rejlő lehetőség.

4.

Az intézmény tevékenységére gyengítően ható tényezők ellen megpróbálnak védekezni.
Munkaeszközüket, azaz a személyiségüket a különböző tanfolyamokon, a rekreálódást segítő
rendezvényeken, csoportos esetmegbeszélésekkel igyekszenek karban tartani. A gazdasági
környezet negatív változásaira konstruktív alkalmazkodással válaszolnak.

5.

A negatív hatású veszélyek kibontakozását igyekszenek megelőzni. Törekszenek a
szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon biztosítani, hogy a lehető legtöbb igénylő vegye
igénybe azt. Igyekszenek a működési költségeket a jogszabályi kereteken belül a lehető
legalacsonyabb szinten tartani.

6.

A veszélyt jelentő kockázati tényezők kibontakozása esetén a fenntartóval közösen dolgoznak a
problémák megoldásán.

VI. 2. 2. Térségi Szociális Gondozási Központ ellátórendszerének fejlesztésével kapcsolatos
tervek
A több mint négy évtized alatt kialakított ellátórendszer épületei, tárgyi eszközei folyamatos
felújításra, a modern igényeknek megfelelő fejlesztésre, cserére szorulnak.
A szakmai munka színvonalának emelése mellett fontos célkitűzés, hogy a személyes gondoskodást
nyújtó szolgáltatások objektív feltételeinek, tárgyi eszközeinek minősége is fejlesztésre kerüljön.
A fenntartó önkormányzatok és az intézmény célja, hogy minden ellátotti csoport a rá jellemző
szükségleteknek megfelelő gondoskodásban részesüljön, melynek alapvető feltétele a megfelelő
szakmai tudással rendelkező humán erőforrás, a modern tárgyi környezet és eszközök megléte.
Az intézményhálózat integrált ellátórendszerének fejlesztése érdekében folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a szociális szolgáltatásokat támogató pályázati lehetőségeket.
Idősek otthonán belül demens részleg létrehozása
A tervek között szerepel a tartós elhelyezést biztosító idős otthonok vonatkozásában, a gondozó
egységen belül demens részleg kerüljön kialakításra.
A cél, a speciális szükségetekkel rendelkező súlyosan dementált idősek biztonságos környezetben
történő ellátása, hogy minden lakó a rá jellemző, egyéni szükségletekhez igazodó ellátást, szükség
esetén a fokozottan védett környezetben való gondoskodást kapja meg.
Tárgyi környezet folyamatos minőségi fejlesztése az épületek külső - belső felújításával,
modernizálásával, a megújuló energia minél szélesebb körű alkalmazása, valamint az elhasználódott
bútorzat, tárgyi eszközök cseréjével, a gondozás – ápoláshoz szükséges modern eszközök
biztosításával.
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Fogyatékosokat ellátó nappali intézmény épületének továbbfejlesztése a tartós elhelyezés
lehetőségének biztosítása érdekében.
A szolgáltatások minőségének emelése érdekében a közalkalmazotti létszámon felül
közfoglalkoztatottak, egyéb pályázati programok által támogatott szakemberek alkalmazása.
29. számú táblázat

Fejlesztések, tervek időbeni ütemezése

Demens részleg
kialakítása
Őszikék Idősek
otthonában
mosoda kialakítása
ipari mosógép
beszerzése
Tárgyi eszközök
modernizálása,
épületek felújítása
Tanyagondnoki
gépkocsi beszerzés
Szolgáltatások
tárgyi eszközeinek,
segédeszközeinek
bővítése,
korszerűsítése
Fogyatékosok
részére bentlakást
nyújtó egység,
vagy részleg
kialakítása

Feladatok
megvalósulásának
költségvetési
fedezete
Pályázat, fenntartói
támogatás

Rövid távú
feladatok

Középtávú
feladatok

Hosszú távú
feladatok

X

X

X

X

X

X

Pályázat, fenntartói
támogatás

X

X

X

Pályázat, fenntartói
támogatás
Pályázat, fenntartói
támogatás

X

X

X

X

X

Pályázat, fenntartói
támogatás

X

Pályázati
forrás,Fenntartói
támogatás

A fejlesztési elképzelések a következők szerint foglalhatók össze:

A szociális szolgáltatások területén szükséges a törvényi szabályozásnak megfelelően, a
felmerült egyéni és csoportos szükségletekre azonnal reagálni tudó korszerű, gazdaságos, hatékony
ellátó rendszer működtetése.

A gondozás biztonságos tárgyi környezetének fejlesztése a szakmai munkát segítő
eszközpark modernizálása.

A település csökkenő lakosságszáma, a helyi társadalmon belül az idős populáció
növekedése indokolttá teszi a humán szakemberek megtartását a humán erőforrások fejlesztését
segítő programok által.

Fogyatékkal élőket segítő szolgáltatások továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a fokozott
gondoskodást igénylő helyi fogyatékos lakosoknak ne kelljen vidéki intézményekbe költözniük.
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VI. 3. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ ellátórendszerének fejlesztésével
kapcsolatos tervek
VI. 3.1. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ működését befolyásoló tényezők
SWOT analízise
30. számú táblázat

-

-

Erősségek
jól képzett rugalmas szakemberek
több éves szakmai tapasztalat
problémaorientált megoldáskeresés
hatékony team munka
innovatív, kreatív gondolkodás
lelkes munkatársak
megfelelő
tárgyi
lehetőségek
(ingatlan, helyiségek száma és
berendezettsége)
jó kapcsolat a társintézményekkel
jó projekttervező és megvalósító team

-

Lehetőségek
-

Gyengeségek
feladatmegosztás bizonytalansága az
intézményen belül
épület korszerűtlensége (magas fűtési,
világítási költségek)
az intézményi szolgáltatási paletta
szűk
kevés idő és anyagi forrás jut a
prevenciós
tevékenységek
szervezésére

Veszélyek

pályázati források megléte
fenntartó aktív támogatása
kapcsolati háló bővítése
szupervízió
és
esetmegbeszélés
pályázati forrásból
EFOP 3.2.9 projekthez kapcsolódóan
plusz humán és anyagi forrás jut a
tevékenységek megvalósításához

-

folyamatos jogszabályi változások
ellátandó
tevékenységek
szabályozatlansága
a tevékenység alulfinanszírozottsága
pályázati lehetőségek beszűkülése
a szakma alacsony társadalmi
presztízse
szociális szakemberek elvándorlása a
szakmából
szakember hiány

Az intézmény legnagyobb erőssége szakmailag felkészült, elhivatott és megoldásközpontú
munkatársaiban rejlik. A munkatársak sokszínűsége biztosítja a napi hatékony munkavégzést.
Az intézmény jelenlegi helyén működik már több, mint 20 éve, elérhetősége a szolgáltatást
igénybevevők számára ismert. Az épület helyiségeinek mennyisége és mérete jó.
Berendezettsége megfelelő, de apróbb hiányosságok vannak, ezek megoldása folyamatosan
zajlik, jellemzően pályázati források igénybevételével. Ugyanakkor fontos cél a korszerűsítés
megújuló energiaforrások felhasználásával, ezzel csökkentve a működési kiadásokat.
A pályázati források nagy segítséget nyújtanak hiányzó szolgáltatások bevezetéséhez, tárgyi
eszközfejlesztéshez, de esetlegességük miatt hosszú távon nem lehet ezekre számítani.
A tevékenység 2016-os átalakítása új feladat elé állította a dolgozókat és a fenntartókat is, de
elmondható, hogy a feladatok ellátásának színvonala folyamatosan magas maradt, a
szolgáltatások nyújtása folyamatos volt változások alatt is.
A tevékenységek alulfinanszírozottsága nagy terhet ró a fenntartóra és az intézményre, az
alacsony állami támogatás miatt a preventív tevékenységekre kevés forrás marad.
Jelenleg az intézmény rendelkezik megfelelő számú szakemberrel, de a szakma alacsony
presztízse miatt nagy az elvándorlás, így reális veszély a szakemberhiány.
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VI. 3. 2. Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ ellátórendszerének fejlesztésével
kapcsolatos tervek
A jelenleg rendelkezésre álló jól képzett humán erőforrás hatékonyságának megtartása illetve
növelése szempontjából kiemelt fontosságú a folyamatos részvétel továbbképzéseken.
A finanszírozási rendszer miatt prioritást élvez a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése,
megjelenő felhívásokra projektek benyújtása, ezzel elősegítve a szakmai tevékenységek valamint
szolgáltatások fejlesztését.
Fontos az igények folyamatos felmérése a szolgáltatásokat igénybevevők illetve a társintézmények
körében, és a felmérés eredményeinek felhasználásával az intézmény szolgáltatási elemeinek célzott
bővítése.
31. számú táblázat

Fejlesztések, tervek időbeni ütemezése

Tárgyi feltételek
javítása
Épület
korszerűsítése
megújuló
energiaforrásokkal
Szolgáltatások
bővítése: óvodai
iskolai szociális
segítő tevékenység
Szolgáltatások
bővítése: szociális
diagnózis
felállítása
Szervezetfejlesztés
az intézményen
belül

Feladatok
megvalósulásának
költségvetési
fedezete
Pályázat, fenntartói
támogatás
Pályázat, fenntartói
támogatás

Rövid távú
feladatok

Középtávú
feladatok

Hosszú távú
feladatok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pályázat, fenntartói
támogatás

X

X

X

Pályázat, fenntartói
támogatás

X

X

X

Pályázat, fenntartói
támogatás

A fejlesztési elképzelések a következők szerint foglalhatók össze:
Az intézmény nagymértékben támaszkodik munkatársai kiemelkedő szakmai tudására,
elkötelezettségére és rugalmas alkalmazkodóképességére, melyek segítségével a folyamatosan
változó jogszabályi és társadalmi körülmények között is egyenletesen jó színvonalon történik a
munkavégzés.
A pályázati források felkutatásával az intézmény folyamatosan bővíti szolgáltatási palettáját,
valamint elősegíti a hatékony működtetést és a tárgyi feltételek javítását.
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VI. 4. Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes szintjein
Az alábbi SWOT analízissel feltérképeztük a szociális ellátó rendszer belső tényezőinek erősségeit,
gyengeségeit, a rendszer külső tényezőiben rejlő lehetőségeket illetve veszélyeket:
32. számú táblázat

-

-

-

Erősségek
elhivatott intézményvezetők
jól képzett szociális szakemberek
kreatív gondolkodású alkalmazottak
fejlett intézményhálózat
egymásra épülő ellátási formák
térségi feladatellátás
modern központi főzőkonyha
jó partneri viszony a település
szociális szolgáltatói között
Lehetőségek
pályázati források kihasználása
civil szféra erősödő szerepvállalása
szakmán belüli kapcsolatok
szélesítése
szociális szféra ismertségének,
elismertségének javítása
jogszabályi változásokhoz rugalmas
alkalmazkodás
költséghatékony otthon közeli
ellátások előnyben részesítése az
intézményi ellátásokkal szemben
közfoglalkoztatottak alkalmazása

-

-

-
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Gyengeségek
kedvezőtlen demográfiai folyamatok
személyi feltételek biztosításának
minimális szintje
az épületek, tárgyi eszközek
elavultsága
korlátozott anyagi források

Veszélyek
munkaerő-piaci tendenciák romlása
szociális ellátásra szorulók számának
növekedése
átlagéletkor növekedésének hatására
egyes szociális szolgáltatások iránti
igény folyamatos növekedése nem
párosul a kapacitások és a
működésükhöz szükséges állami
források bővülésével
szakemberek pszicho-szomatikus
kifáradása
állami normatív támogatás
folyamatos csökkenése
financiális problémák miatt személyi
feltételeink csorbulása
pályázati források beszűkülése

Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes szintjein
33. számú táblázat

Feladatok megnevezése

Már megvalósított
feladatok
fenntartásá- 2017
nak folyamatos biztosítása
I. Az önkormányzat szabályozási hatáskörébe tartozó feladatok
I. 1. Szociális tárgyú rendelet rendszeres felülvizsgálata
jogszabályi háttérnek való folyamatos megfelelés
biztosítása
I.2. Fenntartói irányítási feladatok
I. 2. 1. Fenntartói irányítási struktúra:
Térségi Szociális Gondozási Központ
- irányító szerv a Társulási Tanács, melyet a tanács
elnöke képvisel
- koordináló tevékenységét végző személy: jegyző,
Közigazgatási Osztály vezetője
- véleményező szerv: Helyi szociálpolitikai kerekasztal
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
- irányító szerv: Képviselő-testület
-kordináló tevékenységet végző személy: jegyző,
Közigazgatási Osztály vezetője
- véleményező szerv. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
I. 2. 2. tervezési, ellenőrzési, értékelési eljárások:
- éves költségvetés elkészítése – Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi és Közigazgatási Osztálya, intézmények
részvételével, együttműködésével
- évente pénzügyi ellenőrzés (normatíva igénybevétel) –
belső ellenőr
- kétévente ellenőrzi és értékeli a szociális intézmények
szakmai munka eredményességét külső szakértő
bevonásával

Rövid távú
2018

2019

Középtávú Hosszú
Feladatok
feladatok
távú
megvalósításának
feladatok költségvetési
fedezete

X

Nem releváns

X

Nem releváns

X

Nem releváns

X

Nem releváns
X
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Költségvetésben
biztosított fedezet

Feladatok megnevezése

I. 3. ágazati szintű adatkezelési és adminisztrációs,
valamint információs szolgáltatási szabályok:
- FSZH adatbázisa –szociális intézmények elektronikus
nyilvántartásáról. Adatszolgáltatás hivatali felelőse:
oktatási előadó, intézményi felelős a szociális
intézmények vezetői
I. 4. Nem önkormányzati szereplők részvételének
szabályozása az ágazati együttműködésben ellátások
biztosításában –az ellátások biztosításában partnerként
kezeli az önkormányzat a civil szervezeteket
I. 5. Lakossági tájékoztatás rendszerének és eszközének
áttekintése
I. 6. A koncepció a szociális ellátórendszer áttekintését
követően a meglévő intézményi struktúrát tartja fenn.
Az intézményi struktúra, a feladatellátás módjának
megváltoztatásához szükséges az ellátott feladatok teljes
körű pénzügyi és szakmai elemzése, az otthonápolás
költségeinek, lehetőségeinek elemzése, Öregszőlőben,
Nagylaposon szolgáltatások helyben biztosítása
Elemzés készítése: Felelős - szociális intézményvezetők,
Közigazgatási Osztály
Komplex pénzügyi és szakmai elemzés lehetővé teszi a
koncepció
következő
felülvizsgálatakor
az
ellátórendszer teljes átvilágítását, a lehetőségek
feltárását.
I. 8. Koncepció következő – kétévenkénti felülvizsgálata

Már megvalósított
feladatok
fenntartásának folyamatos biztosítása

Rövid távú
2017

2018

2019

Középtávú Hosszú
Feladatok
feladatok
távú
megvalósításának
feladatok költségvetési
fedezete

X

Nem releváns

X

Nem releváns
X
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Nem releváns

X

Költségvetésben
biztosított fedezet

X

Nem releváns

VII. A koncepcióban foglaltak végrehajtásától várt eredmények
 A jövőképben és az értékekben megfogalmazott alapelvek érvényesülése, a helyi
szociálpolitikai elvek megvalósítását segítő döntések, a működés átláthatósága;
 A szociális szolgáltatások, szükségletek és költségek kiszámíthatósága;
 Tudatos és tervezhető ágazati szolgáltatás- és minőségfejlesztés;
 A ráfordítások és források harmonizálása, a hatékonyság és a bevételek növelése;
 Az önkormányzati szociálpolitika kommunikációs tevékenységének javítása (intézményi
tájékoztató füzetek, szórólapok készítése), ezáltal a társadalmi elismerés növelése;
 A helyi szociálpolitika nyitott rendszerként való működése;
 A különböző társadalmi csoportok érdekeinek, szükségleteinek eredményes egyeztetése és
beépítése a döntéshozatali mechanizmusokba;
 A helyi szociálpolitika elismertebbé válása a társadalmi és fenntartói megítélés, illetve a
szakmai és etikai követelmények szempontjából;
 A helyi jóléti rendszer fenntartható fejlődése;
 A szolgáltatások színvonalának emelkedése, szakmai munka javulása.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2018. évi programterv
Weigertné Gubucz Edit
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője tájékoztatásul megküldte a 2018.
évi programtervet.
A programterv összeállításához 2017. október 12-én az intézményben tájékoztatót tartottak, melyet követően az
intézményhez érkezett programok alapján állították össze a tervezetet.
2018. január 18-án újabb egyeztetést tervez az intézmény, mely a várost érintő nagyobb rendezvények időpontjai
véglegesítésre kerülhetnek, figyelembe véve az esetleges ütközések elkerülését.
A programterv az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására döntésének meghozatalára
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester asszonyt bízza meg a
rendezvények szervezésnek felügyeletével.

Döntési javaslat
"2018. évi programterv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb intézményvezetője által nyújtott tájékoztatást a 2018. évi programtervezettel kapcsolatban.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Lapkiadói szerződés módosítása
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 285/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozatával alapította meg a Gyomaendrődi Hírmondó című
városi időszaki lapot (a továbbiakban: Hírmondó), melynek kiadói jogát a Határ Győző Városi Könyvtárra (a
továbbiakban: Kiadó) ruházta. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. §-a alapján megkötött megállapodás módosítási igénye merült fel az elmúlt évi
kiadói tapasztalatai alapján.
A Kiadó számba vette a napi működésben és a partneri kapcsolatokban mutatkozott anomáliákat, a megállapodás
gyakorlati érvényesülése során felmerült kérdéseket és a jövő évi lapkiadás financiális kérdéseit is.
A felmerült kérdések egy része (pl. beküldött cikkek és dokumentumok formai követelményének, hirdetési
szerződések létrejöttének formakényszer és a terjesztés módjának kérdései) részben szerződés módosítással,
részben a kiadó általi működési szabályozással (pl. ÁSZF kiadása, gyártás előkészítés technológiai követelményei
meghatározásával) lehet kezelni.
A 2018. évi lapkiadás költségei meghatározása és a költségvetési támogatás megtervezése érdekében azonban
szükség lesz még egyes lapkiadási paraméterek alapítói meghatározására is.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Hírmondó kiadásával kapcsolatban lapszámonként felmerülő költségek az érvényes szerződés
alapján:
Terj.o
pld.
Nyomtatás
Nyomda
Tördelés
oldal
szám
ár/pld. nettó
bruttó 5 %
bruttó 27%
16
6000
36
226800
38100
264900
20
6000
48
302400
47625
350025*
24
6000
54,30
342900
57150
400050
16
5800
36,80
224112
38100
262212
20
5800
48,80
283040
47625
330665
24
5800
55
319000
57150
376150
* átlagban ez a költség merül fel, az Önkormányzattal kötött szerződés is erre a paraméterekre van beállítva, évi 10
lapszámmal.
2018-ra tervezett költségek (előzetes terv a koncepcióhoz)
Terj.o
oldal
16
20
24

pld.
szám

Nyomda
Tördelés
Terjesztés
bruttó 5 %
bruttó 27%
6000
226800
38100
30000
6000
302400
47625
30000
6000
342900
57150
30000

264900
380025*
400050

Mivel a köteles és tiszteletpéldányok postázása átkerül a Kiadóhoz, ennek lapszámonként 156.000 Ft a költsége,
vagyis 156.000,- Ft-al kell növelni az éves kiadási költségeket.
pld.
szám

Posta költség+boríték
60

Összesen
260 Ft/db
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15600

Az újság szerkesztéssel, kiadással kapcsolatban felmerül a Kiadónak saját költsége is, ezért ezt a Gyomaendrődi
Hírmondó költségei közé szükséges beépíteni lapszámonként 5.000 Ft költséggel, vagyis 5.0000 Ft-al növelni
kell az éves kiadási költségeket.
1. A Magyar Postától kapott tájékoztató jellegű ajánlat alapján, 6.311 pld lapot kell átadni ahhoz, hogy vállalják
Gyomaendrőd bel- és külterületén a kézbesítést levélszekrényekbe, 4-5 napos határidővel. Szerződést kötnek,
átutalással lehet fizetni. A posta telephelyére az újságokat be kell szállítani. Külön, csak a külterületre nem vállalják
a kézbesítést.
pld.
szám

Többlet nyomda
Postai kézbesítés
Kézbesítés
Összesen
bruttó 5 %
különbözete
400
20160
38244 38244-30000=8244
Többletköltség lapszámonként postai terjesztéssel az egész városra

28404

Lapszámonként 28.404 Ft plusz költséggel kell számolni, vagyis 284.040,- Ft-al kell növelni az éves kiadási
költségeket.
2. A helyi postával történt szóbeli egyeztetés alapján 500 példányt kérnek ahhoz, hogy a külterületi postaládákba
eljutassák a lapot, 4-5 napos határidővel, 7 Ft/lap bruttó ár ellenében. Minden alkalommal meg kell rendelni,
készpénzzel kell fizetni. A posta telephelyére az újságokat be kell szállítani.
pld.
szám

Többlet nyomda
bruttó 5 %

Postai kézbesítés
7 Ft/db

Összesen

560
28.224
3.500
Többletköltség lapszámonként postai terjesztéssel külterületre

31.724

Lapszámonként 31.724 Ft plusz költséggel kell számolni, vagyis 317.240,- Ft-al kell növelni az éves kiadási
költségeket.
Mint látható, a példányszámot mindenképpen növelni kell, ha azt szeretnénk, hogy a lap a külterületeken élőkhöz is
eljusson.
A helyi posta szóban azt erősítette meg, hogy kb. 5.600 pld-t kellene átadnunk a belterületi terjesztéshez.
3. A helyi terjesztővel történt egyeztetés alapján belterületre 5.600 példányt kérnek. A terjesztés díja 4Ft+ÁFA.
Elmennek érte a nyomdába, 3 nap terjesztési idővel vállalják a kézbesítést.
pld.
szám

Terjesztői kézbesítés
5.600

Összesen
5,08

28.448

Lapszámonként 28.448 Ft plusz költséggel kell számolni, vagyis 284.480,- Ft-al kell növelni az éves kiadási
költségeket.
Jelenleg semmi féle információ nincs arra vonatkozóan, hogy a belterületi terjesztésre átadott lapszám mennyisége
mennyire elegendő a kézbesítéshez. Van-e hiány, van-e többlet? Időnként kapunk jelzést arról, hogy bizonyos
helyeken nem kapnak újságot. Ha ez hozzánk is eljut idejében, a terjesztő felé jelezni szoktuk. Ha ismert a cím,
pótoljuk.
Összegzés
Nyomdaköltség
Tördelés
Kézbesítés belterületre 5600 pld
Kézbesítés külterületre 500 pld
Köteles és tisztelet pld-ok posta kg-e 60 pld
Könyvtár felmerülő költségei
1 szám összesen:
Évi 10 szám

6.200 pld, 20 oldal

312.480
47.625
28.448
31.724
15.600
5.000
440.877
4.408.770

Tervezett reklám bevétel: 400.000 Ft.
Annak érdekében, hogy a Kiadói érdekeltséget növeljük kiadások csökkentésében és a bevételek növelésében –
természetesen azonos mennyiségi és minőségi színvonal tartása mellett – szükséges lesz kimondani a kiadói
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szerződésben, hogy az ebből keletkező megtakarítás, vagy többlet bevétel az intézményi működésre, lapkiadás
fejlesztésére fordítható.
Kérem a Képviselő-testületet a következő határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a szerződés módosítását a
döntési javaslat szerint.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a szerződés módosítását a
döntési javaslat szerint.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a szerződés módosítását a
döntési javaslat szerint.

Döntési javaslat
"Lapkiadói szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított Gyomaendrődi Hírmondó kiadásra
kerülő példányszámát 2018. január 1-étől 6.200-ban határozza meg.
A lapkiadás kiadói költségvetési támogatását a példányszámra tekintettel évi bruttó 4 millió forintban határozza meg
a kiadótól várható éves 400 ezer forint bevétel mellett.
2) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármesteri aláíráshoz, elfogadja a
Gyomaendrődi Hírmondó városi időszaki lap kiadójával 2017. szeptember 5-én megkötött megállapodás
módosítását következő tartalommal:
„MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
a Gyomaendrődi Hírmondó városi időszaki lap kiadásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester)
mint a Gyomaendrődi Hírmondó című városi időszaki lap alapítója (a továbbiakban: Alapító),
másrészről a Határ Győző Városi Könyvtár (5500 Gyomaendrőd, Fő út 230., Törzskönyvi azonosító szám (PIR):
634409, adószáma: 16654237-1-04, képviseli: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető) mint a Gyomaendrődi
Hírmondó című városi időszaki lap kiadója (a továbbiakban: Kiadó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételek szerint:
1. Előzmény:
A felek között 2017. szeptember 5-én, a Gyomaendrődi Hírmondó városi időszaki lap kiadásáról szóló
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a következőkben módosítják.
2. A Megállapodás 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1. Gondoskodik a Hírmondó évi 10 alkalommal, alkalmanként átlagban 20 oldalon, 6.200 példányban történő
megjelentetéséről, valamint terjesztéséről.”
3. A Megállapodás 2.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.6. A terjesztés során a Kiadó gondoskodik arról, hogy lapszámonként legalább 6.200 példányt ingyenesen
eljuttasson a gyomaendrődi lakossághoz a megjelenést követő három munkanapon belül. A címzetlen reklám
kiadvány levélszekrénybe kézbesítésre előkészítése, továbbá a köteles és tisztelet példányok postázása a Kiadó
feladata.”
4. A Megállapodás 2.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.7. A Hírmondó minden lapszámában az aktuális lapszám legfeljebb 25 %-áig – az Mttv-ben és egyéb vonatkozó
jogszabályokban foglalt feltételekkel - kereskedelmi jellegű hirdetést helyezhet el az általa közzétett Általános
Szerződési Feltétek szerint.”
5. A Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Az Alapító a kiadással járó tördelési, nyomtatási, terjesztési feladatok és személyi jellegű kiadások
ellentételezésére évente, a költségvetési rendeletében meghatározott mértékű önkormányzati támogatást biztosít a
Kiadó részére. A kiadással járó, szakmai színvonal csökkenését nem eredményező, költség megtakarítást és többlet
bevételt a Kiadó az intézményi működési kiadásokra és a szakmai munka fejlesztésére fordíthat.”
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6. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Mttv. rendelkezései megfelelően irányadóak. A megállapodás három egymással szó szerint megegyező
példányban készült, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2017. (XII. 14.) Gye. Kt.
határozatával jóváhagyta, és azt a felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
aláírják.
Gyomaendrőd, 2017. december ….

Gyomaendrőd, 2017. december ….

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Határ Győző Városi Könyvtár
Dinyáné Bánfi Ibolya
intézményvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

”
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt Címzettek!
A Gyomaendrődi Hírmondó kiadásával kapcsolatban lapszámonként felmerülő költségek
érvényes szerződés alapján:
Terj .o
oldal
16
20
24
16
20
24

pld.
szám

..

6000
6000
6000
5800
5800
5800

Tördelés
Nyomtatás
Nyomda
bruttó 27%
ár/ pid. nettó bruttó 5 %
226800
38100
36
47625
302400
48
57150
54,30
342900
36,80
224112
38100
283040
47625
48,80
319000
57150
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* átlagban ez a költség merül fel, az Onkormányzattal kötött
lapszámmal.

szerződés

264900
350025*
400050
262212
330665
376150

is erre a paraméterekre van beállítva, évi 10

2018-ra tervezett költségek (koncepcióba adtam le)
Terj.o
oldal
16
20
24

pld.
szám

Terjesztés
Nyomda
Tördelés
bruttó 27%
bruttó 5 %
226800
38100
30000
6000
302400
47625
30000
6000
342900
57150
30000
6000

264900
380025*
400050

Mivel a köteles és tiszteletpéldányok postázása átkerül a könyvtárhoz, em1ek
lapszámonként 156000 Ft a költsége,
vagyis 156.000,- Ft-al kell növelni az éves kiadási költségeket.
Posta költség+ boríték

pld.
szám
60

260 Ft/ db

Összesen
15600

Mivel az újság szerkesztéssel, kiad ással kapcsolatban felmerül a könyvtárnak saját költsége is,
kérjük, hogy a G y omaendrődi Hírmondó költségei közé kerüljön beépítésre
lapszámonként 5000 Ft költség,
vagyis 50000 Ft-al növelni kell az éves kiadási költségeket.
Ezeket az összegeket a reklámbevétel ellenében terveztem átvállalni. Mivel erre nincs l ehetőség,
kérem a fenti összegek beépítését a lapkiadás költségei közé.

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

Információátadási szabályzat
Megyeri László aljegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek
2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint
biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed.
E kötelezettség alapján a települési önkormányzatok már a júniusi ülésen elfogadták az elektronikus ügyintézés
biztosításának felkészülésére készített ütemterveket.[1]
Az ütemterv alapján megkezdődtek a felkészülések. Felülvizsgálatra kerültek, illetve kerülnek az elektronikus
ügyintézést kizáró vagy korlátozó belső szabályzatok és önkormányzati rendeletek. Felmértük, hogy mely
ügykörökben kel ÁNYK űrlap benyújtási támogatással, ennek hiányában általános célú elektronikus kéreleműrlap
szolgáltatással (e-Papír) biztosítani az elektronikus kapcsolattartást. Megrendeltük a rendelkezés nyilvántartási
szolgáltatás elérést és a szükséges számú minősített aláírói tanúsítványt. Megkezdődött a munkatársak
felkészítése, a műszaki feltételek megteremtése és az ügyintézéshez szükséges ÁNYK űrlapok elkészítése is.
Az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézésben együttműködő szervek
információátadási szabályzatot fogadnak el, és azt az információátadási szolgáltatás nyújtásának megkezdését
megelőzően legalább 15 nappal közzéteszik, valamint megküldik elektronikus úton az elektronikus ügyintézési
felügyeletnek is.
Az információátadási szabályzat struktúrája az alábbi:
- szervezeten belüli szakterületek felsorolása,
- szakterületeken belüli iratok, dokumentumok, nyilvántartások felsorolása,
- nyilvántartáson belüli információátadási felületek felsorolása,
- az információátadási felületek részletes ismertetése.
Az információátadási szabályzatban azoknak az ügyeknek, nyilvántartásoknak kell megjelenniük, melyeket a
szervezet saját hatáskörben, jogszabály alapján intéz, illetve kezel. Annak az adatfeldolgozásnak, adatkezelésnek,
mely esetében egy másik (adatgazda) szerv nyilvántartásába visz fel adatokat a hivatal, nem kell megjelennie az
információátadási szabályzatában, mert a nyilvántartás az adatgazda szabályzatában fog szerepelni. Ezen túl a
szervezetek, önkormányzatok által vezetett belső nyilvántartást nem kell szerepeltetni az információátadási
szabályzatban.
Az E-ügyintézési tv. szerinti együttműködő szervek tekintetében – a helyi önkormányzat esetében – a hivatal
minősül együttműködő szervnek. Ennek megfelelően az információátadási szabályzatot a hivatal nevében kell
kitölteni, de a hivatalt létrehozó önkormányzatoknak kell elfogadniuk.
Az E-ügyintézési tv. 109. § (3) bekezdés szerinti információátadási szabályzatot az információátadási szolgáltatás
nyújtásának megkezdését megelőzően legalább 15 nappal – azaz legkésőbb 2017. december 15-én – közzé kell
tenni, valamint elektronikus úton megküldeni az elektronikus ügyintézési felügyeletnek is.
Kérem a Képviselő-testülettől a beterjesztett információátadási szabályzat elfogadását.

[1] 97/2017. (VI. 27.) Csárdaszállás Kt., 85/2017. (VI. 28.) Hunya Kt., 355/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. határozatok
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
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A bizottság javasolja
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Általános rész – az együttműködő szerv és az
információátadási szabályzat alapadatai

1. Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Adószám

15803744‐1‐04

2. Az információátadási szabályzat alapadatai
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E‐ügyintézési tv.) 67. § (1) bekezdése szerint az azonos hatáskörű területi
államigazgatási szervek tekintetében az irányító államigazgatási szerv, területi kamarák tekintetében az
országos kamara, e szervekre kiterjedő hatállyal egységes információátadási szabályzatot fogadhat el.
Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése
Egységes
2.1.

Egyedi

Egységes információátadási szabályzat alapadatai

Egységes információátadási szabályzat
megnevezése
Az egységes információátadási szabályzatot
kiadó szerv megnevezése
Verzió

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Kiadás dátuma

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Hatályosság kezdete

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.2.

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai

Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése
Verzió

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
információátadási szabályzata
v1

Kiadás dátuma

2017. december 14.

Hatályosság kezdete

2018. január 1.

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara
vezetőjének jóváhagyása

Igen/Nem
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Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó
adatátadási felületek adatai

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)






önkormányzati adóigazgatási szakterület,
önkormányzati szociális igazgatási szakterület,
önkormányzati kereskedelem igazgatási szakterület,
önkormányzati hagyatéki igazgatási szakterület,
önkormányzati gazdálkodási szakterület

2. Együttműködő szerv adóigazgatási szakterülete
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, igenforgalmi
adó, gépjármű adó
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
nincs ilyen
 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
nincs ilyen

5

Információátadási szabályzat v1

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

A
nyilvántartás A
nyilvántartás
együttműködő
szervnél tartalmának/céljának leírása
használt megnevezése
ONKADO

Adóhátralékosok

helyi iparűzési adó,
építményadó, magánszemélyek
kommunális adója,
igenforgalmi adó, gépjármű
adó alanyainak, adótárgyainak,
kivetett, bevallott és befizetett
adóinak, hátralékainak
nyilvántartása
helyi adóval és gépjármű
adóval a százezer –
magánszemélyek esetében az
ötvenezer – forintot elérő, 90
napon keresztül folyamatosan
fennálló adótartozással
rendelkező adózó nevének
(elnevezésének), lakóhelyének,
székhelyének, telephelyének,
adóazonosító számának és az
adótartozás összegének a
helyben közzététele

Jogszabályi
hivatkozás
A
nyilvántartást
elrendelő jogszabály
meghatározása

Nem

Részben

6
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adoslista
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Igen

Részben

a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény

adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL.
törvény
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2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve
Az adat
leírása

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

tartalmának

Adózó személyes
adatai, adótárgyak
adatai, adónemek
szerinti kivetési és
bevallási adatok,
befizetések,
végrehajtási adatok
Név, cím, adótípus
adóhátralék összege

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

N

I

E

itt a 2.1.2. pont 1.
oszlopában megadott
megnevezést
kérjük
szerepeltetni
ONKADO

I

I

E

Adóhátralékosok

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.

Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)
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Átadható
(I/N)

Átadható
esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Melyik
nyilvántartásban
szerepel
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leírása

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐
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‐
‐
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ONKADO
Adóhátralékosok
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Manuális
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az
együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

a felület,
szolgáltatás
egyedi
azonosítója
(ID1,…, IDn)

Együttműködés
formája

Gyakoriság

 egyszerű,

 real‐time,

 automatikus

 szakaszos
(időszakonkénti, az
időszak
megadásával),

Nyilvános/
Nem
nyilvános


Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása


 eseményalapú,
 egyszeri/ismétlődő
1. ONKADO ‐
NAV

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

személyes adatok és
adótitok védelme

2. ONKADO –
Bírósági
végrehajtó

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

személyes adatok és
adótitok védelme

3. ONKADO –
szabálysértési
hatóság

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

személyes adatok és
adótitok védelme

4. ONKADO ‐
Bíróság

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

személyes adatok és
adótitok védelme

5. ONKADO ‐
Felszámoló

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

személyes adatok és
adótitok védelme
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2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A Hivatal számára az elektronikus felületen megküldött adatigénylést a belső szervezeti egység
megvizsgálja, hogy az információigénylő által kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal
bíró személytől érkezett vagy nem.
Az információ átadását hagyományos küldeményként a hivatal postacímére és elektronikus úton a
hivatali tárhelyre továbbított, a központi azonosítási ügynök és az azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással, vagy minősített aláírói tanúsítvánnyal hitelesített dokumentum
útján lehet kezdeményezni.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állását elektronikus kapcsolat tartás esetén a központi
szabályozott ügyintézési szolgáltatások határozzák meg, amelynél biztosított a magas rendelkezésre
állás, tehát biztosítva van a folyamatos hozzáférés a felek számára az elektronikus kérelmek beadására.
A hagyományos kérelem esetén pedig a Hivatal nyitvatartási idejében fogadja a beérkezett iratokat és
a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a szakterületre
irányadó belső eljárási szabályok biztosítják. A Hivatal által kiadott adatok hitelességéért felelősséget
vállal.
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét a nyilvántartó
rendszerek technológiai utasításai, a hivatal ügyviteli szabályzatai, a folyamatba épített ellenőrzési és
kontroll mechanizmusok és adattisztítási mechanizmusok biztosítják.
Az ellenőrzési eljárásokat a féléves és éves zárások műszaki‐technológiai folyamatai automatikusan
generálják és a felhasználói dokumentáció szerint kezeli.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden
információkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes
adatok alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról új információátadás
igénylés esetén értesülhet a kérelmező szerv. Minden információátadás igénylés esetén a Hivatal
megadja az információátadás igénylés teljesítésének időpontját.
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2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten
keresztül tájékoztatja az érintetteket, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2
munkanappal az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez eljuttatja.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
A szolgáltatásnyújtást érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet
tájékoztatja, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal a Felügyelethez
eljuttatja.
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3. Együttműködő szerv szociális igazgatási szakterülete
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.
(XI.12.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Települési támogatások (gyógyszertámogatás,
lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás), kereskedelmi igazgatás,
hagyatéki eljárás
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
nincs ilyen
 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
nincs ilyen
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

A
nyilvántartás A
nyilvántartás
együttműködő
szervnél tartalmának/céljának leírása
használt megnevezése
Winszoc

A
nyilvántartást
elrendelő jogszabály
meghatározása
Nem

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben és települési
támogatásokban részesülők és
hozzátartozóik személyes
adatai, életkörülményeire,
jövedelmeikre vonatkozó
adatok és a megállapított
támogatások

‐‐

Igen

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve
Az adat
leírása

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

tartalmának

döntés típusa
ügyiratszám

N
N

Jogszabályi
hivatkozás

I
I

A
A
13

Melyik
nyilvántartásban
szerepel
itt a 2.1.2. pont 1.
oszlopában megadott
megnevezést
kérjük
szerepeltetni
Winszoc
Winszoc
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elbíráló adatai
ügyfél adatai
határozat adatai

N
N
N

I
I
I

A
A
A

Winszoc
Winszoc
Winszoc

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.

Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható
esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Az adat tartalmának
leírása

‐

‐

‐

‐

‐
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‐

‐

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

itt a 2.1.2. pont
1.
oszlopában
megadott
megnevezést
kérjük
szerepeltetni
‐
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Gépi interfészes információ átadás az NRSZH portál felé.
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az
együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

a felület,
szolgáltatás
egyedi
azonosítója
(ID1,…, IDn)

Együttműködés
formája

Gyakoriság

 egyszerű,

 real‐time,

 automatikus

 szakaszos
(időszakonkénti, az
időszak
megadásával),

Nyilvános/
Nem
nyilvános


Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása


 eseményalapú,
 egyszeri/ismétlődő
PTR interfész

automatikus

real‐time

15
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nyilvános

személyes adatok
védelme
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2.1.5.2. PTR interfész elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: személyes adatok védelme
2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.
Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése
Az adat‐ és
iratmegnevezések
jegyzékében foglalt
megnevezés
szerint, minden
egyes leíró adatra
vonatkozóan

döntés típusa
ügyiratszám
ügyintézők neve
ügyintézők
telefonos
elérhetősége
ügyfél neve
ügyfél születési
helye
ügyfél születési
ideje
ügyfél anyja neve
ellátás típusa
ellátás
rendszeressége
ellátás összege

Adat típusa
 szöveges
 numerikus
egész
 numerikus valós
 dátum
 időpont
 dátum és
időpont
 logikai
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges

Adat
hossza
releváns
adattípus
esetén
kitöltendő

Adat
formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

adatátadás
szempontjából
releváns
esetben
kitöltendő

Egyéb tartalmi,
kezelési
információk
értelmezési
tartomány
meghatározása,
értékkészlet
alapú adat stb.

I
I
I
I

szöveges
szöveges

I
I

dátum

I

szöveges
szöveges
szöveges

I
I
I

numerikus

I

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Érvényes NRSZH tanúsítvány megléte és implementálása a Winszoc PTR interfész modulján, élő
internet kapcsolat a küldő és fogadó szakrendszer között.
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2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állását a Hivatal nyitvatartási ideje és az NRSZ rendelkezésre állási
ideje, esetleg infrastrukturális kockázat (internet kiesés, áramszünet) határozza meg.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a szakterületre
irányadó belső eljárási szabályok biztosítják. A Hivatal által kiadott adatok hitelességéért felelősséget
vállal.
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét a nyilvántartó
rendszerek technológiai utasításai, a hivatal ügyviteli szabályzatai, a folyamatba épített ellenőrzési és
kontroll mechanizmusok és adattisztítási mechanizmusok biztosítják.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden
információkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes
adatok alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról új interfész tranzakció
esetén értesülhet a fogadó szerv. Minden információátadás automatikus és valós idős.
2.1.5.3. PTR interfész elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten
keresztül tájékoztatja az érintetteket, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2
munkanappal az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez eljuttatja.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
A szolgáltatásnyújtást érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet
tájékoztatja, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal a Felügyelethez
eljuttatja.
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4. Együttműködő szerv kereskedelmi igazgatási szakterülete
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet
a szálláshely‐szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely‐üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
üzletek működésének engedélyezése, tudomásul vétele; szálláshely‐üzemeltetési
engedély kiadása, telepengedélyezés és ezekhez kapcsolódó nyilvántartás vezetés
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
nincs ilyen
 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
nincs ilyen
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

A
nyilvántartás A
nyilvántartás
együttműködő
szervnél tartalmának/céljának leírása
használt megnevezése

Jogszabályi
hivatkozás
A
nyilvántartást
elrendelő jogszabály
meghatározása

Govcenter üzlet

kereskedő, üzlet, kereskedelmi
tevékenység és a napi
fogyasztási cikk értékesítés
adatainak nyilvántartása

Igen

https://www.govcen
ter.hu/uzlet/Public/
Uzleteklista.aspx?on
k_id=59

Igen

Govcenter szállás

szálláshely‐szolgáltató,
szálláshely, szálláshely‐
üzemeltetési engedély,
szálláshely ideiglenes
bezáratásának ténye és
időtartama, szálláshely
megszűnésének időpontja és a
megszűnés oka, engedélyben
foglalt területi és időbeli
korlátok nyilvántartása

Igen

https://www.govcen
ter.hu/szallashely/Pu
blic/SzallashelyList.as
px?onk_id=59

Igen

Govcenter telep

nyilvántartási szám, a
bejegyzés oka, időpontja, a
telep és az ipari tevékenység
végzőjének adatai, a telepen
végzett ipari tevékenység
nyilvántartása

Igen

https://www.govcen
ter.hu/telephely/Pub
lic/Teleplista.aspx?o
nk_id=59

Igen
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a kereskedelmi
tevékenységek
végzésének
feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet
a szálláshely‐
szolgáltatási
tevékenység
folytatásának
részletes feltételeiről
és a szálláshely‐
üzemeltetési
engedély kiadásának
rendjéről szóló
239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet
a telepengedély,
illetve a telep
létesítésének
bejelentése alapján
gyakorolható egyes
termelő és egyes
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szolgáltató
tevékenységekről,
valamint a
telepengedélyezés
rendjéről és a
bejelentés
szabályairól szóló
57/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve
Az adat
leírása

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

tartalmának

nyilv. szám; kereskedő
neve, címe/székhelye,
CG. száma, statisztikai
száma; üzlet
elnevezése, címe, AT,
BK, nyitvatartása, SZI,
SZ, működési terület,
útvonal; kereskedelmi
tevékenység tev.
formája, jellege, JT, KT,
ÜT, termékek, VK

I

I

A
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Melyik
nyilvántartásban
szerepel
itt a 2.1.2. pont 1.
oszlopában megadott
megnevezést
kérjük
szerepeltetni
Govcenter üzlet

Információátadási szabályzat v1
dátuma, kezdési
dátum, módosítási
dátum, megszűnési
dátum; napi fogyasztási
cikk értékesítés adatai,
árusítótér nettó
alapterülete, gépjármű
várakozási helyek
száma, telekhatártól
mért távolság,
gépjármű‐
várakozóhelyek
elhelyezése; eltérő
nyitvatartás
üzemeltetési engedély
száma; szálláshely‐
szolgáltató neve, címe,
adószáma, statisztikai
száma; szálláshely
neve, címe, helyrajzi
száma, típusa, szobák
száma, ágyak száma;
szálláshely‐
üzemeltetési engedély
dátuma; szálláshely
ideiglenes
bezáratásának ténye és
időtartama; szálláshely
megszűnésének
időpontja és a
megszűnés oka;
engedélyben foglalt
területi és időbeli

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

I

I

A

21

Govcenter szállás
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korlátok
kiadott nyilvántartási
szám; bejegyzés oka;
bejegyzés időpontja;
telep címe, helyrajzi
száma, használatának
jogcíme,
üzemeltetésének
időtartama
műszakonként a napi
munkavégzés idejének
megjelölésével; az ipari
tevékenység
végzőjének neve,
cégjegyzékszáma,
illetve vállalkozói
nyilvántartásba vételi
száma, székhelye; a
telepen végzett ipari
tevékenység

I

I

A

Govcenter telep

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.

Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

22

Átadható
(I/N)

Átadható
esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
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Az adat tartalmának
leírása

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
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‐
‐
‐

itt a 2.1.2. pont
1.
oszlopában
megadott
megnevezést
kérjük
szerepeltetni
Govcenter üzlet
Govcenter szállás
Govcenter telep
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Automatikus
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az
együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

a felület,
szolgáltatás
egyedi
azonosítója
(ID1,…, IDn)

Együttműködés
formája

Gyakoriság

 egyszerű,

 real‐time,

 automatikus

 szakaszos
(időszakonkénti, az
időszak
megadásával),

Nyilvános/
Nem
nyilvános




 eseményalapú,
 egyszeri/ismétlődő
1. Govcenter
üzlet

automatikus

eseményalapú

nyilvános

2. Govcenter
szállás

automatikus

eseményalapú

nyilvános

3. Govcenter
telep

automatikus

eseményalapú

nyilvános
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Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása
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2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A Hivatal számára az elektronikus felületen megküldött adatigénylést a belső szervezeti egység
megvizsgálja, hogy az információigénylő által kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal
bíró személytől érkezett vagy nem.
Az információ átadását hagyományos küldeményként a hivatal postacímére és elektronikus úton a
hivatali tárhelyre továbbított, a központi azonosítási ügynök és az azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással, vagy minősített aláírói tanúsítvánnyal hitelesített dokumentum
útján lehet kezdeményezni.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állását elektronikus kapcsolat tartás esetén a központi
szabályozott ügyintézési szolgáltatások határozzák meg, amelynél biztosított a magas rendelkezésre
állás, tehát biztosítva van a folyamatos hozzáférés a felek számára az elektronikus kérelmek beadására.
A hagyományos kérelem esetén pedig a Hivatal nyitvatartási idejében fogadja a beérkezett iratokat és
a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a szakterületre
irányadó belső eljárási szabályok biztosítják. A Hivatal által kiadott adatok hitelességéért felelősséget
vállal.
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét a nyilvántartó
rendszerek technológiai utasításai, a hivatal ügyviteli szabályzatai, a folyamatba épített ellenőrzési és
kontroll mechanizmusok és adattisztítási mechanizmusok biztosítják.
Az ellenőrzési eljárásokat a féléves és éves zárások műszaki‐technológiai folyamatai automatikusan
generálják és a felhasználói dokumentáció szerint kezeli.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden
információkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes
adatok alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról új információátadás
igénylés esetén értesülhet a kérelmező szerv. Minden információátadás igénylés esetén a Hivatal
megadja az információátadás igénylés teljesítésének időpontját.
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2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten
keresztül tájékoztatja az érintetteket, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2
munkanappal az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez eljuttatja.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
A szolgáltatásnyújtást érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet
tájékoztatja, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal a Felügyelethez
eljuttatja.
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5. Együttműködő szerv hagyatéki igazgatási szakterülete
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
hagyatéki leltár készítés
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
nincs ilyen
 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
nincs ilyen

27

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Információátadási szabályzat v1

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

A
nyilvántartás A
nyilvántartás
együttműködő
szervnél tartalmának/céljának leírása
használt megnevezése
Govcenter hagyaték

A
nyilvántartást
elrendelő jogszabály
meghatározása
Nem

az örökhagyó és az örökséget
képező vagyontárgyainak
leltározása, a törvényes és
egyéb örökösök
nyilvántartásba vétele

Igen

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve
Az adat
leírása

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

tartalmának

Az örökhagyó és az
érdekeltek személyes
adatai, utolsó
lakóhelye, a haláleset,
az állampolgárság, a

N

Jogszabályi
hivatkozás

I

E
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Melyik
nyilvántartásban
szerepel
itt a 2.1.2. pont 1.
oszlopában megadott
megnevezést
kérjük
szerepeltetni
Govcenter hagyaték

a hagyatéki eljárásról
szóló 2010. évi
XXXVIII. törvény

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
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családi állapot és
gondnokság adatai, a
hagyatékot képező
ingó, ingatlan,
kötelezettség,
lakáshasználat,
hagyatékot érintő vita,
hagyatéki teher, az
eljáró közjegyző és
földhivatalok adatai

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.

Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Elsődleges/
Másodlagos

Nyilvános
(I/N)

Átadható
esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Átadható
(I/N)

Az adat tartalmának
leírása

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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‐

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

itt a 2.1.2. pont
1.
oszlopában
megadott
megnevezést
kérjük
szerepeltetni
Govcenter üzlet
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Manuális
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az
együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

a felület,
szolgáltatás
egyedi
azonosítója
(ID1,…, IDn)

Együttműködés
formája

Gyakoriság

 egyszerű,

 real‐time,

 automatikus

 szakaszos
(időszakonkénti, az
időszak
megadásával),

Nyilvános/
Nem
nyilvános


Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása


 eseményalapú,
 egyszeri/ismétlődő
1. Govcenter
hagyaték

egyszerű

eseményalapú

30

nem
nyilvános

személyes adatok
védelme
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2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A Hivatal számára az elektronikus felületen megküldött adatigénylést a belső szervezeti egység
megvizsgálja, hogy az információigénylő által kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal
bíró személytől érkezett vagy nem.
Az információ átadását hagyományos küldeményként a hivatal postacímére és elektronikus úton a
hivatali tárhelyre továbbított, a központi azonosítási ügynök és az azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással, vagy minősített aláírói tanúsítvánnyal hitelesített dokumentum
útján lehet kezdeményezni.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állását elektronikus kapcsolat tartás esetén a központi
szabályozott ügyintézési szolgáltatások határozzák meg, amelynél biztosított a magas rendelkezésre
állás, tehát biztosítva van a folyamatos hozzáférés a felek számára az elektronikus kérelmek beadására.
A hagyományos kérelem esetén pedig a Hivatal nyitvatartási idejében fogadja a beérkezett iratokat és
a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a szakterületre
irányadó belső eljárási szabályok biztosítják. A Hivatal által kiadott adatok hitelességéért felelősséget
vállal.
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét a nyilvántartó
rendszerek technológiai utasításai, a hivatal ügyviteli szabályzatai, a folyamatba épített ellenőrzési és
kontroll mechanizmusok és adattisztítási mechanizmusok biztosítják.
Az ellenőrzési eljárásokat a féléves és éves zárások műszaki‐technológiai folyamatai automatikusan
generálják és a felhasználói dokumentáció szerint kezeli.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden
információkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes
adatok alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról új információátadás
igénylés esetén értesülhet a kérelmező szerv. Minden információátadás igénylés esetén a Hivatal
megadja az információátadás igénylés teljesítésének időpontját.
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2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten
keresztül tájékoztatja az érintetteket, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2
munkanappal az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez eljuttatja.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
A szolgáltatásnyújtást érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet
tájékoztatja, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal a Felügyelethez
eljuttatja.
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv 2018-2019
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Munka Törvénykönyve értelmében 2004. december 31-e óta az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató
költségvetési szervek és a többségi tulajdonban álló jogi személyek foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervet kötelesek
elfogadni.
Emellett a Széchenyi 2020 pályázati konstrukció keretében kiírt pályázati felhívások tartalmazzák, hogy a
kedvezményezettek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha rendelkeznek Helyi Esélyegyenlőségi
Programmal, illetve a jogszabály vonatkozása esetén Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervvel.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény határozza meg a foglalkoztatás
területére vonatkozóan is, hogy mely munkáltatói intézkedések, magatartások, megkülönböztetések sértik az
egyenlő bánásmód követelményét, illetve melyek nem.
A foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervben lehet megfogalmazni azokat a programokat, amelyek a hátrányos
helyzetű csoportok esélyegyenlőségét előmozdítják, biztosítják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 633/2015. (XII.17.) Gye. Kt. határozatával elfogadta
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervét. A terv időbeli hatálya lejárt ezért
szükséges volt azt felülvizsgálni.
A Településfejlesztési Osztály munkatársai a felülvizsgálatot elvégezték és a szükséges módosításokat,
aktualitásokat átvezették.
A 2018-2019. évi Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

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

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az
előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv 2018-2019."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi Tervét a
„Gyomaendrőd Város Önkormányzata Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv 2018-2019 évre” című dokumentum
alapján állapítja meg.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

2018-2019 időszakra

/tervezet/

Az esélyegyenlőségi terv magába foglalja:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Közfoglalkoztatás

1 Bevezetés
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség
előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére,
valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog
vívmányaira megalkotta „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényt [továbbiakban: Ebktv].
Magyarország Alaptörvénye XV. cikke kimondja, hogy Magyarország az alapvető jogokat
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem fogyatékosság, nyelv,
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti. A törvény érintettjei: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
különös tekintettel a nők, mélyszegénységben élők, negyven év felettiek, roma identitásúak,
fogyatékkal élő személyek, családos munkavállalók, gyerekek és idősek csoportjára.
Az Ebktv 63.§ (4) bekezdése értelmében az ötven főnél több személyt foglalkoztató
költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek
esélyegyenlőségi tervet elfogadni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízásából az érintett intézmények által kijelölt
esélyegyenlőségi referens az Ebktv 63.§ (4) bekezdése értelmében valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-ában meghatározottak szerint 2018. január
1-től 2019. december 31-ig tartó időszakra az alábbi Esélyegyenlőségi tervet javasolja
elfogadásra.

2 Releváns jogszabályváltozások
Az Ebktv. hatályosulása óta eltelt időszakban a törvény utoljára 2015. június 19-i hatállyal
változott, a következő módosítás 2018. január 1-jével lép hatályba.
A módosítások érinteni fogják az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt
indított eljárásokat, az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése esetén
alkalmazható jogkövetelményeket, az adatkezelésre vonatkozó különös szabályokat, a
képviseletet, a bizonyítás szabályait, valamint a közérdekű igényérvényesítést.
A módosítások értelmében kibővülnek az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése
esetén indítható eljárások típusai. Emellett a sértett fél személyiségi jogai is jobban
kihangsúlyozásra kerülnek.
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3 Általános célok, etikai alapelvek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnak
és a Város intézményeinek felte� szándéka, hogy társadalmi felelőssége tudatában felelős
munkáltatói magatartást gyakoroljon és közve�tsen munkavállalói felé. Ennek érdekében
Esélyegyenlőségi tervet fogad el, melyben definiálja azokat az elveket, amelyeknek a
potenciális diszkriminációs helyzetek megelőzése, illetve a befogadó́, sokszínű munkahely
kialakítása érdekében meg kíván felelni. Meghatároz néhány lehetséges problémát a
munkahelyi gyakorlatban, azokkal a konkrét intézkedésekkel együtt, amelyek ezeknek a
problémáknak a megelőzéséhez és – amennyiben felmerülnek – megszüntetésükhöz
szükségesek.

3.1 Általános célok
Az egyenlő bánásmód követelményét a munkáltatónak meg kell tartania a munkához való
hozzájutásban:
-

a jogviszony létesítését megelőző eljárás során,
a jogviszony létesítése és megszüntetése esetén,
a munkafeltételek megállapításában és biztosításában,
a képzési és előmeneteli rendszer,
a munkafeltételek megállapítása,
a bérezés, juttatások területén,
valamint a kártérítési és a fegyelmi felelősség érvényesítése során.

Ezen esélyegyenlőségi terv a munkáltatóval munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű
csoportokra terjed ki. A terv az összes munkavállalóra vonatkozik, függetlenül az alkalmazás
jellegétől, a munkaidőtől vagy az alkalmazás határozott idejű voltától.
Az esélyegyenlőség érvényesítése során különös tekintettel kell lenni az alábbi csoportokra:
-

nők
gyermeküket egyedül nevelők
legalább két 10 év alatti gyermeket nevelők
tartósan beteg gyermeket nevelők
olyan munkavállalók, akiknek a rájuk irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig már kevesebb mint öt évük van vissza
(védett korúak) amely jogviszonyokra ez releváns
fogyatékkal élők
valamely etnikai kisebbség tagjai

A faji eredetre, nemze�, nemze�ségi, és etnikai hovatartozásra, illetve az egészségi állapotra
vonatkozó adatok különleges személyes adatok, így azok csak az érintett önkéntes
adatszolgáltatása alapján kezelhetők. A nyilatkozattételre senki sem kötelezhető, de a
munkavállaló hozzájárulhat adatai nyilvántartásához és kezeléséhez.
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A munkáltató alapvető érdeke, hogy olyan esélyegyenlőségi tervet fogadjon el, amelyet az
érintett dolgozók a magukénak éreznek, a benne foglalt intézkedéseket, programokat
elfogadják, támogatják.
Az esélyegyenlőségi referensi feladatokat is ellátó köztisztviselő feladatkörébe került az
esélyegyenlőségi terv előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkáltató az elkészített tervet minden dolgozója számára nyilvánossá teszi. A tervben
megfogalmazottakról tájékoztatást ad a foglalkoztatottaknak, a foglalkoztatottak pedig
megismerési záradék aláírásával igazolják, hogy a tervben foglaltakat megismerték. Az
esélyegyenlőségi terv végrehajtásáról a foglalkoztatottak az év végi Munkaértekezlet keretei
között kapnak tájékoztatást.
Az esélyegyenlőségi terv személyi hatálya kiterjed az érintett intézmények Ebktv. szerinti
foglalkoztatottaira, valamint a Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti
közfoglalkoztatottakra.
Az esélyegyenlőségi terv időbeli hatálya 2018. január 1. – 2019. december 31. A munkáltató
dönthet az esélyegyenlőségi terv időbeli hatályának meghosszabbításáról, az intézkedések
szükség szerinti módosításáról, kiegészítéséről. Az esélyegyenlőségi tervet szükség szerint
aktualizálni szükséges. A Tervben foglaltak végrehajtása folyamatos.

3.2 Etikai alapelvek
Az esélyegyenlőségi tervben érintett intézmények az alábbi etikai alapelvek betartására
törekednek:
3.2.1 A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód
A munkaadó a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a köztisztviselők,
ügykezelők, munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerőfelvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a
továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb
foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű,
különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk,
politikai meggyőződésük, stb. miatti diszkriminációra. Ez alól kivétel a foglalkoztatás
jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés
esetei.
A munkaadó kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi
hovatartozása, családi vagy egészségügyi állapota miatt bekövetkezett közvetlen és
közvetett megkülönböztetés megelőzésére, megszüntetésére.
Az egyenlő bánásmód követelményét sértő magatartások
Az Alaptörvény II. cikke értelmében az emberi méltóság sérthetetlen, és minden embernek
joga van az élethez és az emberi méltósághoz. Magyarország területén az emberi
méltósághoz való joggal összefüggésben, az Alaptörvény XV. cikke értelmében biztosítani kell
mindenki számára az alapvető jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,
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nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Ugyanennek
a cikknek az 1. bekezdése az esélyegyenlőség előmozdítását teremti meg azzal, amikor
kimondja, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, és minden ember jogképes, valamint a nők
és a férfiak egyenjogúak.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény meghatározza
azoknak a magatartásoknak a körét, amelyek sértik az egyenlő bánásmód követelményét:
-

a közvetlen hátrányos megkülönböztetés
a közvetett hátrányos megkülönböztetés
a zaklatás
a jogellenes elkülönítés
a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás

A közvetlen (nyílt) hátrányos megkülönböztetés
Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne,
nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota,
vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota,
anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora,
társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott
időtartama, érdekképviselethez való tartózása, továbbá egyéb helyzete, tulajdonsága vagy
jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban más, összehasonlítható helyzetben
levő személyhez vagy csoporthoz képest.
A közvetett (rejtett) hátrányos megkülönböztetés
Közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg az a rendelkezés, amely nem minősül
közvetlen diszkriminációnak, látszólag meg is felel az egyenlő bánásmód követelményének,
azonban az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket
vagy csoportokat más, velük összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz
képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
A zaklatás
Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természetű
magatartás, amely az érintett személynek a közvetlen diszkrimináció fogalmában
meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben
megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.
A jogellenes elkülönítés (szegregáció)
Jogellenes elkülönítést valósít meg az a magatartás, amely az első pontban meghatározott
tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy azok csoportját a velük hasonló helyzetben
lévőktől tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül, és anélkül, hogy azt törvény
megengedné, elkülönít.
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Megtorlás
Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel
szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal
fenyeget.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény a jogrendszer egészére, általános jelleggel határozza
meg a diszkrimináció tilalmát, definiálja az alapfogalmakat, részletezi az egyes speciális
területekre vonatkozó (foglalkoztatás, szociális biztonság és egészségügy, lakhatás, oktatás
és képzés, áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele) szabályokat, valamint nevesíti az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indítható eljárások körét.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény külön fejezetben foglalkozik az egyenlő bánásmód
követelményének a foglalkoztatás területén való érvényesítésével. Az egyenlő bánásmód
követelményét minden munkáltatónak meg kell tartania, különösen:
-

a munkához való hozzájutásban, nyilvános álláshirdetésben
a jogviszony létesítését megelőző eljárás során, a munkára való
felvételben
az alkalmazási feltételek megállapításában és biztosításában
a jogviszony létesítésében és megszüntetésében
a munkafeltételek megállapításában és biztosításában
a képzési és előmeneteli rendszer megállapításában
a munkabérjuttatások megállapításában és biztosításában
a kártérítési és az egyéb felelősség érvényesítése során.

Mindezeken túl a gyakorlatban előfordulhat, hogy meghatározott speciális foglalkoztatási
jellemzők miatt szükséges a munkavállalók között megkülönböztetést tenni, de ez nem
jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Az alkalmazásnál számba
vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetést kizárólag
a munka jellege vagy természete indokolhatja.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel összhangban az Mt. 5. § 1. bekezdésében került
kimondásra a munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményének
megtartására irányuló általános jogelv, illetőleg a 2. bekezdésben az a kötelezettség, hogy az
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit megfelelően orvosolni
kell, amely nem járhat más munkavállaló jogainak megsértésével, illetve csorbításával.
3.2.2 Az emberi méltóság tiszteletben tartása
A munkaadó a foglalkoztatás során tiszteletben tarja a foglalkoztatottak emberi értékeit,
méltóságát, egyediségét. A munkaadó a saját és a foglalkoztatottak érdekeit figyelembe
véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi
légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és
megerősítéséhez hozzájárulnak.
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3.2.3 Partneri kapcsolat, együttműködés
A munkaadó a foglalkoztatási jogviszony keretei között is a partnerség elvének
érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében átlátható kinevezéseket és szerződéses
jogviszonyokat alakít ki, szem előtt tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását, rendezi
és alakítja a partneri, együttműködési viszonyokat, mind horizontális, mind vertikális
irányokban egyaránt. A munkaadó elismeri és támogatja azon, a szakmai
együttműködéseken túlmutató, adott esetben informális lehetőségek létjogosultságát és
kialakítását is, amelyek egyértelműen kihatással lehetnek a szakmai-partneri
együttműködésekre, azok fejlődésére (pl.: informális találkozók, a közszolgálati
jogviszonyhoz kötődő közösségi formák ösztönzése), és egyéb – akár önszerveződő –
kirándulások, kihelyezett munkaértekezletek, sporttevékenység ösztönzése, segítése, stb.
3.2.4 Társadalmi szolidaritás
A foglalkoztatás, vagy társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemű,
nemzetiségű, családi vagy egészségügyi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom
számára a másiknál. Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely
nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési
lehetőségeit.
3.2.5 Méltányosság és rugalmas elbánás
A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező
egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. A
munkaadó olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek elősegítik
az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.

4 Helyzetfelmérés
A helyzetfelmérés célja az egyes célcsoportokba tartozók arányának, illetve az érdekükben
alkalmazott, az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló alapvető intézkedések, eszközök
meghatározása. A munkáltatók az alábbi társadalmi csoportokat definiálták: (A
meghatározásra került csoportok között előfordulhatnak átfedések, a csoportok felsorolása
nem jelent rangsort.)
-

nők
gyermeküket egyedül nevelők
legalább két 10 év alatti gyermeket nevelők
tartósan beteg gyermeket nevelők
olyan munkavállalók, akiknek a rájuk irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig már kevesebb mint öt évük van vissza
(védett korúak) amely jogviszonyokra ez releváns
fogyatékkal élők
valamely etnikai kisebbség tagjai
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Intézmény neve:
Közös
Önkormányzati
Hivatal,
polgármester,
mezőőrök,
közmunka iroda
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Közmunka iroda

gyermek
üket
egyedül
nevelők

legalább két
10 év alatti
gyermeket
nevelők

tartós
an
beteg
gyerm
eket
nevelő
k

az öregségi
nyugdíjkorhat
ár betöltéséig
már kevesebb
mint öt évük
van vissza
(védett
korúak)

férfi

62

19

43

6

8

0

2

2

0

52

11

41

6

8

0

2

2

0

4

2

2

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

0

0

3

0

0

6

2

4

0

0

0

3

0

0

5

2

3

0

0

0

3

0

0

24

2

22

2

4

0

1

1

0

Könyvtár
Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Szent Antal Népház
Eü Intézmény

nő

fogyatékkal élők

etnikai
kisebbsé
g tagjai

Össz
esen

Gyomaendrődi
Család- és
Gyermekjóléti
Központ
Közmunka program

7

1

6

0

2

0

1

0

0

206

86

120

20

50

1

2

2

40

ÖSSZESEN:

314

112

202

28

64

1

15

5

40

A helyzetfelmérés adatai 2017. december 1-i állapotokat tükrözik.
A helyzetfelmérés adataiból látható, hogy a 2018. január 1. és 2019. december 31. közötti
időszakban az esélyegyenlőségi terv kiemelt célcsoportjai:
-

a legalább két 10 év alatti gyermeket nevelők (20,4%),
gyermeküket egyedül nevelők (8,92%),
etnikai kisebbség tagjai (12,7%),
a védett korúak (4,78%).

5 Konkrét célok
A helyzetfelmérés során feltárt információk alapján az esélyegyenlőség elősegítése, a
hátrányos megkülönböztetés megelőzése és az etikai alapelvek érvényesülésének biztosítása
érdekében a munkaadók az alábbi célok érvényesítését tűzik ki:
1. A kiemelt célcsoportba tartozók fokozott védelme esetleges létszám leépítés esetén.
2. Közfoglalkoztatottak alkalmazásával, munkatapasztalat szerzéshez segítségnyújtás.
3. Képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
4. A családbarát munkahely feltételeinek megteremtése
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A családbarát munkahely megteremtése érdekében a munkáltató ﬁgyelmet fordít a
gyedről, gyesről visszatérő munkatársak beilleszkedésének segítésére, a 10 éven aluli
gyermekeket nevelők és a gyermeket egyedül nevelők rendes évi szabadságának
tanszünetekben való kiadására, munkaidő kezdés összehangolására a nevelésioktatási intézmények nyitva tartásával, valamint a szolgála� hely megválasztásakor a
lakóhely figyelembe vételére törekszik.
5. Munkavégzés feltételeinek javítása és az egészségmegőrzés érdekében a munkáltató
fokozott figyelmet fordít az irodabútorok, illetőleg irodai eszközök beszerzésénél az
ergonómiai megfelelésre, a technikai munkatársak munkájának könnyítése
érdekében a munkavégzéshez szükséges megfelelő eszközök biztosítására.

6 Intézkedések a kiemelt célcsoportok érdekében
6.1 Általános intézkedések minden célcsoport érdekében
6.1.1 Esélyegyenlőségi referens kijelölése

A munkáltatók esélyegyenlőségi tervhez kapcsolódó feladatainak elvégzése érdekében az
esélyegyenlőségi terv érintett intézményei közösen esélyegyenlőségi referenst jelölnek ki. Az
esélyegyenlőségi referens feladatai:
•

Az „Esélyegyenlőségi Terv” teljesülésének vizsgálata, valamint a következő időszakra
vonatkozó „Esélyegyenlőségi Terv” előkészítése, a munkáltatóval és a munkavállalói
érdekképviselettel való egyeztetése. A következő „Esélyegyenlőségi Terv”
elfogadásának határideje 2019. december 31.

•

Az „Esélyegyenlőségi Terv” teljesülésének vizsgálata szempontjából fontos, az
„Esélyegyenlőségi Terv” Helyzetfelmérés c. fejezetében meghatározott információk
naprakészen tartása érdekében információk gyűjtése, ide értve különösen:
o Az „Esélyegyenlőségi terv elfogadása óta a munkáltatóhoz belépő és a
munkáltatótól kilépő foglalkoztatottak önkéntes adatszolgáltatásának
gyűjtése és nyilvántartása (nyilatkozat) az Esélyegyenlőségi terv
célcsoportjaiba való tartozásról, melynek megújítására a foglalkoztatottaknak
a helyzetük változásakor, de legalább évente lehetőséget biztosít, és az
önkéntes adatszolgáltatásra őket évente felhívja.
o A munkakörülményekkel kapcsolatos foglalkoztatotti visszajelzések gyűjtése.
o Naprakész információt tart nyilván az „Esélyegyenlőségi Terv” célcsoportjaiba
tartozó foglalkoztatottak


szakmai továbbképzéseken történő részvételéről.



várható nyugdíjba vonulásának idejéről.



iskolai végzettségi
ismereteiről.

adatairól,

nyelvtudásáról

és

számítógépes
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•

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatban benyújtott
panaszok kezelése, szükség esetén intézkedés előterjesztése, tájékoztatás.

•

Az esélyegyenlőségi referens neve, beosztása:
Weigertné Szilágyi Erika esélyegyenlőségi referens,
Kürtiné Erdősi Klára esélyegyenlőségi referens
telefonszám: +36-66-581-235
elektronikus levélcíme: fejlesztes@gyomaendrod.hu

•

Az esélyegyenlőségi referens a hozzá érkezett panaszokat bizalmasan kezeli.

6.1.2 Az egyenlő bánásmód megsértése esetén követendő eljárás
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás előfordulása esetén a
munkavállaló, vagy a munkavállalók csoportja panaszával az esélyegyenlőségi referenshez
fordulhat.
A referens, amennyiben a panaszt jogosnak ítéli, egyeztetést kezdeményez a jegyzővel.
Indokolt esetben a jegyző panasz kivizsgálása, orvoslása, az egyenlő bánásmód
követelményeinek betartása érdekében saját hatáskörében intézkedik, illetőleg egyeztetést,
intézkedést kezdeményezhet.
Az esélyegyenlőségi referens minden esetben köteles a munkavállalót tájékoztatni az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén igénybe vehető jogérvényesítési
lehetőségekről, valamint arról, hogy a munkáltatói esélyegyenlőségi eljárás során személyes
adatainak védelme érdekében név nélküli (anonim) eljárást is kérhet.
Az eljárás eredményéről a munkavállalót az esélyegyenlőségi referens tájékoztatja.
Amennyiben a panasz benyújtója úgy ítéli meg, hogy a munkáltató panaszát nem rendezte,
úgy a jogsérelem jellege szerint munkaügyi vitát kezdeményezhet, munkaügyi pert,
személyiségi jogi pert indíthat, vagy az Egyenlő Bánásmód hatóságánál eljárást
kezdeményezhet.
Amennyiben a panasszal összefüggésben megállapításra kerül, hogy az esélyegyenlőség
érvényesülésének érdekében általános intézkedés is szükséges, a referens javaslatot tesz az
esélyegyenlőségi terv módosítására, kiegészítésére, a munkáltató pedig gondoskodik a
szükséges intézkedések megtételéről.
6.1.3 Egyenlő bánásmód a munkavállalók kiválasztásakor
A munkaadó az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásakor kor,
nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából különbséget nem tesz.
Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetésekor a személyzeti felelős mindezen
tényezők figyelembevételével jár el.
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A munkaadó a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek
kiválasztásánál fontos szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az
ezen alapuló megbízhatóságot csakúgy, mint a többi készség és képesség figyelembevételét.
6.1.4 Képzési programokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
A munkáltató minden munkavállaló részére egyenlő esélyekkel biztosítja a munkavégzéshez,
szakmai előmenetelhez szükséges képzésekben való részvételt, valamint támogatja a
munkavállalók továbbtanulását. A munkáltató külön hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű
munkavállalók képzésére.
6.1.5 Nyugdíj előtt álló munkavállalók segítése
A munkáltató figyelembe veszi a munkavállaló érdekeit, amelynek során van lehetősége
felkészülni a nyugdíjas életformára, az aktív nyugdíjas évekre. A nyugdíjazás előtt álló
munkavállalók tapasztalatuk és szakmai tudásuk átadásával segítik a pályakezdők
betanítását. A munkáltató ünnepélyes keretek között búcsúzik a nyugdíjba vonuló
munkavállalótól.
6.1.6 Családbarát intézkedések
A család és a munkahelyi kötelezettség összehangolása érdekében a munkáltatók segítik a
gyed-ről, gyes-ről visszatérők beilleszkedését. A szabadság ütemterv jóváhagyásával
lehetőség szerint figyelembe veszik az óvodai és iskolai szüneteket. A munkavállalók
hozzátartozói számára biztosítják a szakmai gyakorlatot, diplomamunka konzultáció
lehetőségét.

7 Az esélyegyenlőségi terv végrehajtása
Az esélyegyenlőségi referens felügyeli az esélyegyenlőségi terv végrehajtását, évente egyszer
felülvizsgálja azt, szükség esetén javaslatot tesz új intézkedések, programok bevezetésére, új
célcsoportok meghatározására, az esélyegyenlőségi terv esetleges módosítására.
Az esélyegyenlőségi referens félévente szóban tájékoztatást ad a települések jegyzőjének az
esélyegyenlőségi terv végrehajtásáról. A módosításokról, új intézkedések bevezetéséről a
munkáltatók az éves munkaértekezlet alkalmával tájékoztatják a foglalkoztatottakat.
Az önkormányzat számára készített stratégiai, fejlesztési tervekben, koncepciókban
megfogalmazottak összhangban kell álljanak az Esélyegyenlőségi tervben leírtakkal. A
megfelelő szakterületen dolgozó kollégáknak a tervek, koncepciók készítésekor, illetőleg
felülvizsgálatakor tekintettel kell lenniük e tervben megfogalmazottakra. A hazai és
nemzetközi pályázatokhoz szükséges releváns adatok kitöltésére szintén a tervben leírtak
alapján kerülhet sor.
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8 Kiadmányozás

Az esélyegyenlőségi tervet az aláírók 2018. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra
fogadják el.
Munkáltatók részéről:

_______________________
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs polgármester

_______________________
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Dr. Uhrin Anna jegyző

Foglalkoztatottak részéről:

_______________________
Weigertné Szilágyi Erika
esélyegyenlőségi referens

_______________________
Kürtiné Erdősi Klára
esélyegyenlőségi referens

_______________________
Határ Győző Városi Könyvtár
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető

_______________________
Szent Antal Népház
Dr. Szonda István intézményvezető

_______________________
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Weigertné Gubucz Edit mb. intézményvezető

_______________________
Városi Egészségügyi Intézmény
Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető

_______________________
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Pál Jánosné intézményvezető

Gyomaendrőd, 2015. november 25.
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Együttműködési megállapodás a Debreceni Egyetemmel
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. október 5-én Toldi Balázs polgármester, Gera Krisztián a Liget Fürdő ügyvezetője – GYÜSZTE elnöke,
valamint Dr. Szonda István a Szent Antal Népház intézményvezetője együttműködési megállapodást előkészítő
találkozón vettek részt a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Az egyetem részéről Bartha Elek oktatási
rektor helyettes, Keményfi Róbert a Bölcsészettudományi Kar dékánja és Forisek Péter oktatási dékánhelyettes
vettek részt a megbeszélésen.
A találkozón megfogalmazásra került mindkét fél részéről az együttműködésben rejlő kölcsönös előny.
Bemutatásra került az egyetem oktatási palettája.
A város oktatási, kutatási és fejlesztési terveihez kapcsolódóan az együttműködés erősíthetné településünk
lakosságmegtartó erejét. A vallási turisztika fejlesztés során felmerült a muzeológiai gyakorlóhelyként való
együttműködés lehetősége is, valamint a sport és az életminőség-javító szolgáltatások tudományos hátterének
biztosítása. A döntési javaslatban szereplő együttműködési megállapodás tervezet részletesen tartalmazza az
együttműködés területeit.
November 24-én közös konferencia megszervezésére került sor Gyomaendrődön, ahol többek között a
továbbtanulni vágyó végzős középiskolai és gimnazista tanulók számára is bemutatkozott az egyetem.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, támogassa az együttműködési megállapodás
megkötését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja az Együttműködési
megállapodás megkötését.

Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Debreceni Egyetemmel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kinyilvánítja együttműködési szándékát a Debreceni Egyetemmel és
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a együttműködési megállapodás megkötésére az alábbi tartalommal:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Tervezet

Amely létrejött:
egyrészről a Debreceni Egyetem (Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Intézményi azonosító FI 17198,
képviseli: Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár és Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor; a továbbiakban: Egyetem),
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviselő: Toldi Balázs polgármester; a továbbiakban: Város)
között az alábbiak szerint:
Preambulum
Szerződő felek ezúton kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy a jövőben az alább részletezett területeken
egymással szoros együttműködést folytatnak. Szerződő felek ismerik és respektálják egymás történelmi
hagyományait. Az Egyetem a Várost és vonzáskörzetét fontos beiskolázási területnek tekinti. Felek ezen
előzményekre figyelemmel a jövőben egymás közötti viszonyukban az alábbiak szerint járnak el.
I.

Az együttműködés területei
Kapcsolattartás, kölcsönös tájékoztatás

1.
Szerződő felek egyetértenek abban, hogy közös tevékenységeik kölcsönösen szolgálják mindkét fél egyéni és
közös érdekeit, ezért vállalják, hogy a jövőben egymás érdekeltségi körét érintő tevékenységükről kölcsönösen
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informálják egymást.
2.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egymással történő kapcsolattartást erre felhatalmazott
referenseik útján végzik, akik megteremtik az összeköttetést a feleknél az egyes speciális kérdéskörökkel foglalkozó
szakemberek között.
Felek az alábbi személyeket nevezik meg kapcsolattartónak:
Az Egyetem részéről:
Név, elérhetőség:
A Város részéről:
Név, elérhetőség: Gera Krisztián 30-629-2066, Dr. Szonda István 20-238-0046
II.

Városfejlesztés, kulturális örökség ápolása

3.
Felek elkötelezettek a Város komplex fejlesztése iránt, vidékfejlesztési, regionális, gazdasági, turisztikai és
humán erőforrásokkal kapcsolatos területeken egymással együttműködnek.
III.

Pályázati tevékenység, konferenciák, kapcsolatrendszer

4.
Szerződő felek ezúton elkötelezik magukat amellett, hogy a jövőben közös céljaik megvalósítása érdekében
együttes pályázati tevékenységet folytatnak.
5.
Felek külföldi kapcsolataik építése során kölcsönösen segítik egymás tevékenységét, meglévő nemzetközi
kapcsolatrendszerüket egymás rendelkezésére bocsáthatják.
6.
Szerződő felek ezúton deklarálják szándékukat tudományos konferenciák közös szervezésére.
IV.

Oktatás

7.
A felek kinyilvánítják együttműködési szándékukat az Egyetem beiskolázási tevékenységének, közművelődési
lehetőségeinek a propagálása, illetve a tehetséggondozás területén.
8.
Felek kötelezik magukat arra, hogy az általuk folytatott képzések vonatkozásában lehetséges együttműködési
területeket feltérképezik. Felek különös figyelmet fordítanak a kihelyezett képzésekre, felsőoktatási szakképzésekre
és posztgraduális, valamint gyakorlatigényes képzésekre, gyakorlati helyek biztosítására egyaránt. Együttműködnek
a vallásturisztikai képzés keretében, a gyomaendrődi gyakorlati képzési hely kialakításában és működtetésében.
Gyomaendrődi székhelyű Interdiszciplináris Társadalomkutató Műhely kialakításában működnek együtt.
9.
Felek kölcsönösen felajánlják a fenntartásukban lévő, illetve különböző területükön működő köznevelési
intézmények és könyvtárak, közgyűjtemények közötti együttműködés erősítését, valamint laborkapacitásuk optimális
kihasználását.
V.

K+F, innováció

10. Felek kutatás-fejlesztéssel és innovációval összefüggő, tevékenységi körüket kölcsönösen illető kérdésekben
együttműködnek, tanácsadással segítik egymást – különösen a mezőgazdaság és agrártudományok, a turizmus és
vendéglátás, a kereskedelem, a balneológia, az orvos- és egészségtudományok, a regionális tudományok, valamint
az igazgatási és menedzsment tudományok területén. A felek kiemelt projektként kezelik a vallásturisztikát, ezen
belül a Gyomaendrődről Nagyváradra induló Szent László gyalogzarándoklatot.
11. Felek különös figyelmet fordítanak a környezettudatos növényvédelem és az élelmiszer-minőségbiztosítás
területére, mezőgazdasági nemesítési eljárások folytatására, fejlesztésére.
12. Felek az ipari parkok alapításával és üzemeltetésével kapcsolatban szerzett tapasztalataikat kölcsönösen
megoszthatják egymással.
13. Felek a Város területén előállított és a Város által fel nem használt javak piaci elhelyezéséről, értékesítéséről
külön megállapodást köthetnek.
14. Felek kölcsönösen együttműködnek a Város közfoglalkozatási programjában megtermelt kender, homoktövis
továbbfelhasználási területek kutatásában, valamint a termelés hatékonyságának növelése érdekében.
VI.

Egyéb

15. Szerződő felek deklarálják szándékukat a Városban állandó lakcímmel és az Egyetemen hallgatói
jogviszonnyal rendelkező polgárok támogatása iránt.
16. Felek deklarálják, hogy céljukban áll a Városból származó egyetemi polgárok közösségének megteremtése és
erősítése.
17. Szerződő felek szorosan együttműködnek a közösségi, tömeg- és versenysport területén, továbbá a
sporttudományok körében is.
18. Felek szorgalmazzák a kizárólagos vagy résztulajdonukban álló gazdasági társaságok közötti szoros
együttműködést.
Záró rendelkezések
Szerződő felek célul tűzik ki, hogy jelen együttműködési megállapodás kölcsönösen gyümölcsöző legyen. Szerződő
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felek megteremtik annak lehetőségét, hogy jelen együttműködési megállapodás előnyeit minden érintett polgáruk
élvezhesse.
Felek a jelen megállapodást alapul véve együttműködésük részletes feltételeinek rögzítésére külön megállapodást
köthetnek, melyben az esetleg anyagi kötelezettségvállalásokat is rögzítik.
Gyomaendrőd, 2017. december……………………..
Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
rektor
Debreceni Egyetem részéről

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló ITS megvalósulásáról
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 477/2015.(IX.24.) GYe. Kt. határozatával hagyta jóvá a Belügyminisztérium
által jóváhagyott DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉAOP-; ÉMOP-; KDOP-; KMOP-; NYDOP-6.2.1K-13-2014002 azonosító számú, „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében „Gyomaendrőd Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata”, valamint „Gyomaendrőd Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája” tárgyú dokumentációkat.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján évente beszámoló készül a középtávra szóló integrált
településfejlesztési stratégia (továbbiakban: ITS) végrehajtásáról.
Az ITS célterületenként tartalmazza azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyeket Gyomaendrőd Város
Önkormányzata meghatározott. Ezeknek a fejlesztéseknek meghatározó része infrastrukturális irányultságú, de a
stratégia tartalmaz a foglalkoztatásra és életszínvonalra vonatkozó elképzeléseket is.
Ami biztosan megállapítható, hogy a pályázati rendszer a 2014-2020-as időszakban a ciklus elején nem, vagy
nagyon lassan haladt, ezért az ITS-ben tervezett ütemezéshez képest tapasztalható némi lemaradás. A pályázati
rendszer 2016-2017-ben felpörgött, aminek eredményeképpen önkormányzatunk pályázóként, vagy konzorciumi
tagként pályázatok egész sorát nyújtotta be TOP, VP és EFOP pályázati felhívásokra, az ITS-ben foglalt célok
mentén. Az 588/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozattal, 607/2016.(XII.15.) Gye. Kt. határozattal, 323/2017. (VI. 29.) Gye.
Kt. határozattal elfogadott pályázati beszámolók részletesen tartalmazzák az elmúlt időszak fejlesztési elképzeléseit,
illetve azt is, hogy a pályázatok kimenetele hogyan alakul.
A pályázatok jelentős része elbírálás alatt van. Jelenleg 5 TOP pályázat megvalósítása folyik mintegy 1,1 milliárd
forint összegben. Két EFOP pályázatunk pozitív eredménye is megérkezett, mintegy 500 millió Ft összegben fog
megvalósulni a járásban és településünkön az EFOP-1.5.3, valamint az EFOP-3.7.3 pályázat a közeljövőben.
Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése, illetve a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
pénzügytechnikai átcsoportosítások folynak. Emellett több olyan benyújtott pályázatunk is van, melynél pozitív
eredményre számítunk.
Az ITS-ben meghatározott célok, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott
célok és a benyújtott pályázatok szinergikus egységben vannak. Megállapítható, hogy a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal mindent elkövet annak
érdekében, hogy az Önkormányzat minél hamarabb teljesítse az ITS-ben megfogalmazott célokat.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

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

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az
előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

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

Döntési javaslat
""
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a középtávra szóló integrált településfejlesztési
stratégia végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte, azt jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Fenntartható fejlődés helyi programja - Local Agenda 21- felülvizsgálata
Mile Erika, Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. március 29-i ülésén elfogadta „Gyomaendrőd Város Fenntartható Fejlődés Helyi
Programja Local Agenda 21” koncepciót.
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú
önkormányzati projekt zárása 2015. május 26-án megtörtént. A projekt fenntartási időszakában az egyik vállalt
horizontális indikátor a Local Agenda megléte, és érvényessége. Az érvényesség kétévenként felülvizsgálatot, öt
évenként új koncepciót jelent.
A Képviselő-testület az elkészült programot a122/2013 (III. 29) Gye. Kt. határozatával, az első felülvizsgálatot pedig
a 296/2015 (V. 28) Gye. Kt. határozatszámmal hagyta jóvá.
A 2017 évi felülvizsgálat most történik, 2019-ben pedig új programo fog készülni az előírásoknak megfeelően. A
projekt fenntartási időszaka 2021. február 21.-én zárul.
A felülvizsgálat során átvezettük az intézményrendszerben bekövetkezett változásokat, az időközben elkészült
fejlesztéseket. A rendelkezésre álló adattartalmakat minden esetben aktualizáltuk. Bemutattuk az újonnan elkészült
fejlesztéseket is, és megállapítottuk, hogy újabb probléma a településen a korábban feltárthoz képest nem merült fel,
viszont több területen sikerült előrehaladást elérni, például a parkolók és az ivóvíz is ide sorolható. A jelenleg
megvalósítás alatt álló, és remélhetőleg a jövőben megvalósítandó már benyújtott pályázataink tovább fogják
csökkenteni a településen meglévő problémákat. A pályázatok megvalósítását követően lesz lehetőség a település
életét továbbra is nehezítő problémák feltárására, és azokra megoldási javaslat készítésére. A tervezett fejlesztések
egy része tartalmaz olyan fejlesztési célt, ami a fenntarthatóság biztosítását elősegíti, gondolunk itt például a
megújuló energia hasznosítására, illetve komoly energia megtakarítás elérésére, a megvalósítandó energetikai
pályázatok által.
Az aktualizált Local Agenda az előterjesztés mellékleteként olvasható.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

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

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az
előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Local Agenda"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Fenntartható Fejlődés Helyi Felülvizsgált Programját
a "Local Agenda 2017" című dokumentum szerint állapítja meg.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. BEVEZETÉS
1.1 A fenntartható fejlődésről
A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat (földeké,
városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy
csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”, ahogy
az az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brundtland-jelentésében szerepelt. A másik
tényező, amit le kellene küzdenie, a környezet elhasználódása, de ezt úgy kell véghezvinnie,
hogy közben ne mondjon le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és
igazságosság igényeiről.
Az ENSZ Millennium Project keretében 15 globális kihívást azonosítottak, melyek egymással
összefüggő komplex problémák. Az emberiség jövőjét attól teszik függővé, milyen
megoldásokat, válaszokat sikerül találni ezekre a kérdésekre. Bár az emberiség kilátásai (például
a várható életkor vagy az írástudás tekintetében) több területen javultak, mind a gazdaság, mind
a társadalom szintjén olyan környezeti problémákkal kapcsolatban kell lépéseket tenni,
amelyekre a jelenlegi paradigmák mentén nehezen képzelhető el eredményes cselekvés[1]. Az
ENSZ számos dokumentuma foglalkozott a kérdéssel, például a 2005 World Summit Outcome
Document a fenntartható fejlődés „egymással összefüggő és egymást erősítő pilléreit” a
következőkben állapítja meg: gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés és környezetvédelem. E
hármat gyakran a mellékelt módon ábrázolják, ami megtévesztő, hiszen ezek nem
egyenrangúak, hanem egymásba vannak ágyazódva: a gazdaság a társadalom alrendszere, a
társadalom pedig az ökoszisztéma alrendszere. Az ökológiai fenntarthatóság a döntő, mert ez
határozza meg a társadalmat, s azon keresztül a gazdaságot. Ugyanakkor a három alrendszer
komplex kezelése elengedhetetlen az eredményes beavatkozáshoz.
Többek számára a téma szoros kapcsolatban látszik állni a gazdasági növekedésnek azon
igényével, hogy lehetővé tegye a gazdaság hosszú távú növekedését anélkül, hogy a természeti
erőforrások túlhasználatának a hosszú távú fejlődés látná kárát. Mások számára magának a
növekedésnek a koncepciója is problematikus, lévén a Föld erőforrásai végesek. Az ivóvízhiány
miatt a mezőgazdaságoknak ki kell dolgozniuk a saját fenntartható öntözési programjukat.
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A fenntartható fejlődés vázlata

1.2 A fenntarthatóság elvi alapja
Életrendünk akkor fenntartható, ha anyagforgalma körkörös, azaz illeszkedik a természet
rendjébe. A fenntarthatóság elsősorban az erőforrásainktól függ. A fizika egy alapvető állítása
szerint folyamatok körfolyamatokká alakíthatóak, ha kívülről elég energiát viszünk be a
rendszerbe. Körfolyamattá alakítás során a bevitt energia hulladékhővé alakul. Ezért bármilyen
gyártási eljárás és az azt követő felhasználás körfolyamattá zárható, amennyiben van elég
energia. Bőséges erőforrások birtokában életrendünk könnyen fenntarthatóvá tehető,
gyakorlatőlag függetlenül attól, mekkora bolygónk népessége.
Az idő, energia, és ismeret a fizika törvényei szerint szorosan összefüggenek. Minél kevesebb
energiánk van a körfolyamattá alakításhoz, annál lassúbb lesz a körfolyamat. Tökéletesnek
tekinthető körfolyamat létrehozásához, ahol nincs befektetett energia és hulladékhő sem
képződik, végtelen sok idő kellene. Sok energia és ismeret birtokában gyorsan el lehet végezni
valamit. Ha sok az időnk, akkor nem feltétlen szükséges sok tudás, mert a kísérletezés-szerencse
módszerét alkalmazva megtalálhatjuk a megoldást.
Jelenleg az emberiségnek már nincs túl sok ideje arra, hogy megtaláljuk a megoldást.
Pillanatnyilag még van elég erőforrás, de már nem sokáig. Számos véges erőforrás - kőszén,
kőolaj, földgáz, urán - kitermelésének tetőzése a XXI. század első két évtizedében várható.
Önfenntartó rendszerek
Az önfenntartó rendszerek kialakulásának és fennmaradásának két feltétele van. Az egyik, hogy
a rendszer elemei kölcsönhatásban legyenek egymással. Sokszor elegendő már az is hogy az
elemek a közvetlen szomszédjaikkal legyenek kölcsönhatásban. A kölcsönhatás jellege lehet
összetartó és taszító is, de hosszú távon az összetartás kell, hogy domináljon. A másik feltétel az,
hogy a rendszer legyen nyitott, azaz álljon kölcsönhatásban a környezettel. Az önfenntartó
rendszernek szoros kapcsolatban kell állnia a környezettel, amivel anyagot és energiát cserél.
Élővilág
Az élővilág teljesen nyilvánvalóan önfenntartó rendszernek számít, sőt James Lovelock Gaiaelmélete szerint maga a Föld is felfogható egy olyan komoly kibernetikus rendszerként mely
képes a földi élethez szükséges optimális fizikai és kémiai környezetet kialakítani/fenntartani és
akár egy élő organizmusként is felfogható.

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 7

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21
A Piac
A közgazdaságtan egyes irányzatai szerint a piac is tekinthető önfenntartó rendszernek, noha a
2008-as gazdasági világválság óta egyre többen mutatnak rá, hogy a piaci kudarcok tág köre és
az óhatatlanul kialakuló újabb és újabb tőkepiaci buborékok miatt ez mégsem feltétlenül
egyértelmű.
Erőforrások
Világunk jelenleg jóval több erőforrást használ, mint amennyit a fenntarthatóság megenged.
Ebből következően a jelenlegi gazdasági rendszer csak jelentős többlet-erőforrásokkal képes
működni. Ha ezek az erőforrások kimerülnek, a gazdaság komoly veszélybe kerülhet. Mivel az
erőforrás-felhasználás 87%-át fosszilis energiahordozók képviselik, ezek fogyása rejti a
legnagyobb kockázatot. A legújabb bizonyítékok alapján a könnyen kitermelhető fosszilis
energiahordozókat már kitermeltük. Ezek közül is a legnyilvánvalóbb a kőolaj fogyása. E
kérdésben nem is annyira az adott erőforrás, pl. kőolajmező nagysága a mérvadó, hanem sokkal
inkább az, hogy meddig érdemes kitermelni az adott mezőt, ezt méri az EROEI mérőszám, tehát
pl. azt, hogy egy hordó kőolaj felhasználásával hány hordó kőolaj nyerhető ki. Az adott
erőforrások csökkenésére sokak szerint a technológiai fejlődés jelenthet megoldást, ám a
növekedés fenntartása zárt rendszerben, mint amilyen a Föld is mindenképpen problémákat
okozhat.
Fogyasztás, környezet és fenntarthatóság
A megújuló erőforrások fogyasztása
több, mint amit a természet újratermelni
képes

A környezet
helyzete

Fenntarthatóság

a környezet
pusztul

nem fenntartható

a természet újratermelő kapacitásával azonos
mértékű

környezeti
egyensúly

fenntartható, nem változó
állapot

kevesebb, mint amit a természet újratermelni
képes

a környezet
megújul

fenntartható fejlődés

Környezetbarát termékek
A növekvő népesség növekvő anyagi jóléte csak úgy képzelhető el, ha a környezeti erőforrások
egyre kisebb igénybe vételével folyik a termékek előállítása. Illetve, ha reflektálunk arra, hogy a
boldogságunk,
jóllétünk
milyen
mértékben
függ/független
termékek
beszerzésétől/fogyasztásától, ld. pl. happiness economics. Egyes cégek erőfeszítéseket tesznek
arra, hogy termékeik előállítása során, a termék életideje során vagy az után minél kisebb
környezeti terhelést okozzanak. Ezzel azonban óvatosan kell bánni, mert sokan visszaélnek vele.
Ilyenkor beszélünk az ún. zöldrefestésről, amikor egy cég csak a szavak szintjén környezetbarát,
s terméke mit sem változik, vagy pl. környezetbarát célokat támogató alapítványt hoz létre,
miközben fő tevékenysége rengeteg természeti, társadalmi kárt okoz. Más cégek természetesen
őszinték és hitelesek, érdemes tájékozódni.
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Öko-címkék
Jelenleg az EU-ban a termékek hátoldalán, csomagolásán különböző „öko-címkével”
találkozhatunk, jelentésük nagyon különböző. A leggyakoribbak: a Möbius hurok, a Zöld Pont
(Der Grüne Punkt), a Ricoh Group újrahasznosítás címkéje, az Európai Unió „öko-címkéje”, a
„Nordic Swan” (Északi Hattyú) és a magyarországi cédrus-fa védjegy.
Lehet-e fenntartható a fejlődés?
Számos környezetvédő bírálta a „fenntartható fejlődés” kifejezést, mondván, hogy oximoron,
mert a gazdasági fejlődés és a hozzá rendelt elméletek és szabályozások az erőforrások állandó
fogyasztásában gondolkodnak, mintha az erőforrások mindenkor hozzáférhetőek volnának. Sok
erőforrást, mint például a kőolajat és a földgázt az emberiség sokkal nagyobb ütemben
fogyasztja, mint ahogy természetes úton újratermelődik, így egyre fogyatkozik a készletük. A
kifejezés ellen azzal érvelnek, hogy az üzleti életben a „fenntartható fejlődés” szókapcsolatot
úgy használják, mint ha a jelenlegi fajta gazdasági fejlődés is fenntartható volna, vagy mintha a
kapitalizmus környezetbarát volna – félretolva útjukból olyan embereket, akik nem a gazdasági,
hanem a környezeti értékeket hangsúlyozzák. Egy másik érv a kifejezés ellen az, hogy a
közgazdászok rendszerint a fenntartható fejlődés alatt állandóan fenntartható gazdasági
növekedést értenek, amely azonban (mivel a gazdaság a természeti erőforrások használatára
alapul) elvileg sem lehetséges, hiszen a Föld véges méretű.
A megújuló energiaforrások, az újrafelhasználás, a szolgáltatások megfelelő megszervezése
gazdasági értelemben is lehetővé tud tenni fejlődést – vagy a korlátozott erőforrások használata
nélkül, vagy kismértékű, kis környezeti hatással járó használatukkal. Az utóbbi eset is lehet nem
fenntartható, ha az erőforrások lassú fogyasztása meghatározatlanul hosszú ideig tart.
Ha pedig a fejlődés alatt nem feltétlenül értjük az anyagi növekedést és az emberiség számbeli
növekedését, hanem inkább az emberiség szellemi fejlődésére gondolunk, akkor ez elvileg
lehetséges a Föld élővilága állapotának megőrzése mellett is.
Helyesebbnek tűnik a fenntartható társadalom, mint elfogadható alapelv rögzítése, amellyel
elkerülhető a "fejlődés" szó erőltetetten megengedő értelmezése. A fenntartható fejlődés
megítélése persze azon is múlik, hogy melyik szerzőből indulunk ki. Gyulai Iván pl.
megkülönbözteti a fenntartható növekedést a fenntartható fejlődéstől, mondván, hogy
előbbiben többek igyekszünk lenni, utóbbiban jobbak. Szerinte nem érdemes külön
fenntartható gazdaságról, vagy fenntartható fogyasztásról beszélni, e helyett a társadalmi
berendezkedés egésze lehet fenntartható vagy fenntarthatatlan. Ez az egészleges megközelítés
azért is fontos, mert jelenleg pont az a rossz gyakorlat, hogy a világ megközelítése túlságosan
szektorokra bontott, és az egyes szektorális beavatkozások egymás kárára valósulnak meg, pl. a
természetvédelmi célt szociális cél rovására valósítanak meg, vagy a leggyakoribb, hogy
gazdasági célt a természeti és társadalmi szektor rovására érnek el. E helyett rendszerben
kellene gondolkodni: olyan rendszert létrehozni, amelyben a természeti, társadalmi és gazdasági
célok egyaránt megvalósulnak.
Forrás: http://www.ff3.hu/
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2. GYOMAENDRŐD BEMUTATÁSA
2.1 Gyomaendrőd társadalmi helyzete
2.1.1 Demográfiai viszonyok
A Dél-alföldi régió, az ország délkeleti és déli területén, a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye
által lefedett területen helyezkedik el, az ország legnagyobb kiterjedésű régiója. A települések
számát (254 település, mely országos viszonylatban a legalacsonyabb egy régión belül) és a régió
területét (az ország legnagyobb kiterjedésű régiója) tekintve, régiónk az ország legritkább
településhálózatával rendelkezik. 47 városával ugyanakkor a Dél-Alföld az Észak-Alföldet
követően a legvárosiasabb régiója az országnak.
Gyomaendrőd 1989. március elején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi
belterületből és két sűrűn lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás
térségből áll. A város külterületeivel együtt 30.394 km 2-en terül el, melyből a belterület 1.120
km2. A lakosság száma 2017. január elsején 13.693 fő A népsűrűség 12,22 fő/km2
A településen sajnos a népességszám folyamatos csökkenése figyelhető meg, amely leginkább
az elvándorlásból adódik, bár a születések száma is csökkenő tendenciát mutat.
Gyomaendrőd lakónépességének száma (forrás: KSH)
(2001-2011)
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Évenkénti születések száma Gyomaendrőd Városban (forrás: KSH)
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Jelentős problémaként jelentkezik a lakosság elöregedése, melyet felerősít az is, hogy a
településünknek nagyon rossz a lakosságmegtartó ereje.
Elvándorlások száma (forrás: KSH)
2008
237

2009 2010 2011 2012 2013 2014
218 178 176 101
101 103

2015
189

A népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb számban megtalálható a német és
cigány nemzetiséghez tartozónak vallók száma. E cigány közösség 1995 óta, míg a német 1998
óta önálló nemzetiségi önkormányzattal rendelkezik.

Állandó népesség korcsoportos bontásban (KSH adat: 2003. 05. 19. és 2008.11.07.)

Korcsoport

Férfi

Nő

0-2 éves
3-5 éves
6-14 éves
15-17 éves
18-60 éves
61-120 éves

2003.
05. 19.
201
192
733
294
4664
1384

2008.
11. 07.
178
222
619
261
4420
1385

2003.
05. 19.
189
199
779
284
4575
2046

2008.
11. 07.
152
199
651
266
1369
2038

0-18 éves
19-60 éves
61 év felett
Összesen

15314
4571
1384
7468

1371
4329
1385
7085

1543
4483
2046
8072

1352
4285
2038
7675

Együtt
2003.
2008.
05. 19.
11. 07.
290
330
391
421
1512
1270
578
527
9239
8789
3430
3423
3056
9054
3430
15540

2723
8614
3423
14760

Össz. lakosok
2003.
2008.
05. 19. 11. 07.
2,5
2,2
2,5
2,8
9,7
8,6
3,7
3,6
59,5
59,5
22,1
23,2
19,6
58,2
22,1
-

18,4
58,4
23,2
-

A korcsoportos bontás is igazolja, hogy egyre kevesebben születnek – megfigyelhető az
elöregedés is -, és maradnak itt Gyomaendrődön, mely hosszú távon súlyos demográfiai
következményekkel fenyeget.
A nemek aránya az országos átlagéhoz hasonlóan alakul, a településen a nők száma magasabb.
Évek Nők (fő) Férfiak (fő)
2008
7668
7012
2009
7498
6877
2010
7376
6755
2011
7259
6635
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2012
2013
2014
2015
2016

7121
7390
7297
7220
7160

6553
6817
6784
6730
6646

2.1.2 Oktatás, képzés

A lakosság képzettségi helyzetét vizsgálva Gyomaendrőd az Alföld tekintetében az átlagosnál
jobb mutatókkal rendelkezik. Az érettségizettek aránya a 90-es években az átlag fölé
emelkedett, a többi településhez viszonyítva magas, s kevés azon 60 éven felüliek száma, akik
egyetlen osztályt sem végeztek. Az iskolázottsági mutatók napjainkban romlottak, de még
mindig jónak mondhatóak. Az alacsony iskolázottság következményeként magasan alakul a
munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta.
A településen túlnyomó részben fizikai, jellemzően középfokú végzettséggel rendelkező
munkaerő található.
Az intézményi ellátottság tekintetében az alábbiakat ismertetjük.
Gyomaendrődön 2 bölcsőde található, amely intézményt nonprofit Kft. működteti. A két
intézmény által biztosított férőhelyek száma összesen 48.
Az óvodai ellátás esetében Gyomaendrőd Város, valamint Hunya és Csárdaszállás Községek
Önkormányzatai Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda néven új intézményt
alapítottak. Az óvoda, székhelyintézménye mellett még 2 gyomaendrődi telephelyből és egy
Csárdaszálláson található tagintézményből áll. A Kistérségi Óvoda 2012. szeptember 1. nappal
kezdte meg működését.
A maximális férőhelyek a gyomaendrődi székhelyre és telephelyekre vonatkozóan az alábbiak
szerint alakulnak:
- Százszorszép Óvoda (zöld óvoda): 114 fő,
- Csemetekert Óvoda: 83 fő
- Margaréta Óvoda (zöld óvoda): 82 fő
Ezen túl a városban három óvoda esetében az óvodai feladatellátást nonprofit kft-ék látják el, a
feladatellátásra az önkormányzat köznevelési szerződést kötött az óvoda fenntartókkal.
Az óvodából az iskolába való átmenet a gyermekek számára a 100 %-os óvodáztatásnak is
köszönhetően kevesebb nehézséget okoz.
Gyomaendrődön három általános iskola működik. A gyomai településrészen a Kis Bálint
Általános Iskola, a két településrész között a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium
és Kollégium (és Óvoda), az endrődi részen pedig a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium. Az utóbbi intézmény esetében térségi vonzáskörzetről is beszélünk, hiszen
Csárdaszállásról a felső tagozatos diákok ide járnak tanulni.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium egyházi fenntartású
intézmény, a Kis Bálint Általános Iskola 2013. január 1-ig önkormányzati fenntartású intézmény
volt, örökös Ökoiskola címmel rendelkezik. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola esetében 2013.
január 1-ig közös intézményfenntartásban – a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás fenntartásában, melynek gesztora Gyomaendrőd - valósult meg az általános iskolai
oktatás.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény erejénél fogva a gyomaendrődi
oktatási intézmények 2013. január 1. nappal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyomaendrődi Tankerületének fenntartásába kerültek. Az oktatási vagyon működtetője
továbbra is Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Az oktatási vagyon a KLIK vagyonkezelésében
van.
Gyomaendrődön két középfokú oktatási intézmény működik, melyek közül a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium szakközépiskolai és szakiskolai
képzések mellett érettségire épülő szakképesítéseket is lehet szerezni. Az intézmény fő oktatási
területe a mezőgazdaság, de oktatnak egyéb – főleg könnyűipari - szakmákat is
A 2017/2018-ös tanévre az alábbi szakmákra vonatkozó beiskolázást engedélyezett az OM:
Szakközépiskola –
- Gazda
- Lovász
- Édesipari termékgyártó
- Állattartó szakmunkás
- Pék
- Kistermelői élelmiszerellátó – falusi vendéglátó
- Családi gazdálkodó
- Tartósítóipari szakmunkás
- Tejipari szakmunkás
- Húsipari szakmunkás
Szakgimnázium
- mezőgazdasági ágazat
- környezetvédelmi ágazat
Technikus
- Mezőgazdasági technikus
- Környezetvédelmi technikus
- Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
Szaktechnikus
- Növényvédelmi szaktechnikus
Intenzív érettségi
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégiumban intenzív nyelvi előkészítő
évfolyamok, emelt szintű évfolyam, közgazdasági és kereskedelmi-marketing oktatás, utazás és
turizmus szak, rendészeti szak találhatóak meg a négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés
mellett.
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Mindkét középiskolában országos szinten is elismert oktató-nevelő munka folyik.
A városban művészetoktatási lehetőség is adott. A Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény feladata, hogy a művészetoktatás követelményi és tantervi programjára épülő
művészetek területén kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi
tehetségeket. Biztosítsa a művészi kifejezőképességeket megalapozó, illetve szakirányú
továbbtanulásra felkészítő nevelő-oktató munkát. Az intézményben képzőművészeti,
zeneművészeti, táncművészeti és színművészeti tagozaton folyik az oktató munka.
A településen rendelkezésre állnak oktatást kiegészítő tevékenységek, mint pedagógiai
szakszolgáltatás, ezen belül nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás is. A pedagógiai
szakszolgálat feladatait a KLIK Békéscsabai tankerülete irányítja, míg a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ önálló
intézményként funkcionál.

2.1.3 Művelődés, kultúra
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) szerint a települési
önkormányzat feladata kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A muzeális intézményekről a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 76. §-a alapján a
települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása. A törvény 78. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat a városban közművelődési
intézményt biztosít.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési feladatok
ellátásáról 2009. március 1.-jétől a Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
keretei között gondoskodik.
Az intézmény székhelye a Kossuth út 9. szám alatt található.
1. Gyomai településrész önkormányzati fenntartású közművelődési intézménye:
Telephelyei:
Kállai Ferenc Kulturális Központ (Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 9.)
Körös Látogatóközpont (Gyomaendrőd, Jókai M. u. 6.)
Tanösvény (Gyomaendrőd, Erzsébet liget)
Víziszínpad
2. Endrődi településrész önkormányzati fenntartású közművelődési intézménye
Telephelyei:
Szent Antal Népház (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.)
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.)
Gyomai Tájház és Alkotóház (Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.)
Szent Antal Kenyérsütőház (Gyomaendrőd, Szent Antal u. 4)
Bárka Látogatóközpont (Gyomaendrőd, Templom–zug)
3. Határ Győző Városi Könyvtár (Gyomaendrőd, Fő út 230)
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Intézményi struktúrán kívüli közművelődési feladatot ellátó szervezetek:
1. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
2. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány által működtetett Rózsahegyi Ház (Gyomaendrőd,
Kondorosi út 1)
3. Touriform iroda (Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2)
4. Kner Nyomdaipari Múzeum (Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 16)
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A gyomai részen található székhely számos civil
szervezetnek
közösségi
teret
biztosít,
rendezvényeivel a település kulturális életének
egyik központja. Az intézményben többek közt a
Gyomaendrődi Őszi Tárlat, az amatőr
gyomaendrődi művészek kiállítása kerül évente
megrendezésre.

Az Endrődi Népház programjai az endrődi
városrész közművelődését szolgálják, és
helyet ad a városrész civil szervezeteinek. A
lakosok igényeihez alkalmazkodva főként a
közösségi lét különböző formáinak segítése a
fő tevékenység. Ezen kívül rendezvényeknek,
kiállításoknak,
közéleti-,
közérdekű
összejöveteleknek,
gyűléseknek,
tanfolyamoknak színhelye a közművelődési
színtér. Az Endrődi Népház 2015. május 9-én
volt 85 éves.
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 1977 óta működő intézmény. A Tájház
berendezésével a XIX. század eleji paraszti életet mutatja be. A Tájház szomszédságában lévő
épület megvásárlásával méltó helyre került az egyre gyarapodó helytörténeti gyűjtemény,
melyből több állandó kiállítás is megtekinthető:
- Bepillantás Endrőd régmúltjába – régészeti kiállítás
- Tímár Máté emlékszoba
- Csizmadiák és cipészek Endrődön a XIX. sz. – XX. sz. fordulóján
A Tájház kiemelt hangsúlyt fektet a népi kézműves mesterségek
bemutatására. Lehetőségeihez mérten az iskolai elméleti oktatásban
szereplő néprajzi és helytörténeti anyag gyakorlati, valamint tárgyi
megismertetését rendhagyó múzeumi órák keretében segíti elő.
A gasztronómiai programjaik kiszélesítették a látogatók körét:
- Hagyományos endrődi disznótor a tájházban 2004-ben kísérletként
tervezett program olyan jól sikerült, hogy az elmúlt években
visszatérő, közkedvelt programmá vált.
- a hagyományos ételkészítési bemutató program, melyen a
látogatók megismerhetik a helyi ételek (kemencében sült kelt
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tészták, vászonfazékban helyi specialitások) készítésének régies módjait.

Az intézmény részt vesz a helyi emlékek
védelmében, melynek eredményeként egyre több
kulturális objektum újul meg, vagy kerül védettség
alá. Nyaranta néprajzi tábort szerveznek néprajz
szakos hallgatók és helyi fiatalok részvételével.

Napjainkban a gyomai városrészen, a Zrínyi
utcában is kialakításra került egy tájház, mely a
Gyomai Tájház és Alkotóház nevet kapta. Az
egyetlen olyan gyomai parasztház, ami még mindig
hiánytalanul magán hordozza a régi falusi építészet
elemeit, stílusjegyeit. A szobákban található két, a
mai napig működőképes kemence disznótoros vagy
más sütés-főzést magába foglaló lakoma alapjául is
szolgál a rendezvényeken.

Szent Antal Zarándokház:
A turisztikai attrakciók DAOP projekt keretein belül 2015-ben kerül átadásra a történelmi és
kulturális örökség turisztikai hasznosítása céllal„Szent Antal” kenyérsütő háza:
A kenyérsütő ház olyan kulturális emlék, mely
régiónkban és talán az országban is egyedinek
nevezhető. A városba látogató zarándokok és más
célcsoportok számára a tradicionális kenyér-,
kalácssütés bemutatása mellett a kulturális
örökségünk történelmének megismerése is a

program részét képezi.
Az épület eredeti formában került visszaállításra,
az udvarán fedett pihenőhellyel A hátsó kerítés
falon
Szent
László
fogadalmi
kereszt
elhelyezésére adott a lehetőség, ezzel is egy
hagyományt indítva a zarándokok részére.
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A város könyvtára a Határ Győző Városi Könyvtár, székhelye 2017. évtől Gyomaendrőd, Fő út
230. Egy korábbi önkormányzati döntés eredményeként a Határ Győző Város Könyvtár ismét két
helyen fogadja az olvasásra, internetes információgyűjtésre vagy egyéb, az intézmény által
nyújtott szolgáltatásra vágyó városlakókat. Endrődön a régi új helyén, a Népház földszintjén, míg
Gyomán egy régi patinás épületben, a Fő út 230. alatt várja az olvasókat. Az intézményekben
nyilvános könyvtári feladatellátás valósul meg. A könyvtár továbbá kiemelt figyelmet fordít a
fizikai, etnikai, szociális hátrányokat szenvedők, valamint az időskorúak ellátására olyan módon,
hogy minél több elérést és lehetőséget biztosítson számukra az információ ellátásban, a
szolgáltatások a dokumentumok igénybe vételében, valamint a dokumentumok használatában.
A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény – Városi Képtár működtetésével városunk méltán
büszke lehet arra, hogy helyet tud biztosítani egy állandó képzőművészeti kiállítóhelynek. A
Képtár helyi civil kezdeményezéssel jött létre, mutatva, hogy a közművelődés területén
létjogosultsága van a civil szervezetek jelenlétének. A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
(Városi Képtár) a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért fenntartásában
működik. A képtárban állandóan megtekinthetőek Vidovszky Béla festményei és személyes
emlékei, Corini Margit, a párizsi éjszaka festőjének festményei, Illéssy Péter grafikái és
festményei valamint Pásztor János szobrai a Magyar Nemzeti Galériából. Évente négy-öt
időszaki tárlatot rendeznek a fenti művészekkel személyes vagy szellemi kapcsolatban álló
alkotók munkáiból, valamint a megyei és városunkból elszármazott kortárs képzőművészek
alkotásaiból.

A Kner Nyomdaipari Múzeum - Magyarország egyetlen
nyomdaipari múzeuma - 1970 óta működik Kner Imre
egykori lakóházában, mely 1925-ben épült Kozma Lajos
építész-grafikus tervei alapján, népies barokk stílusban. A
múzeum kiállítása bemutatja a Kner család tagjainak
munkásságát és a Kner Nyomda történetét az 1882-es
alapítástól napjainkig.

Emléktermek, emlékhelyek
A gyomaendrődi pedagógusok és lelkes népművelők fontosnak tartják a hagyományok ápolását,
azok továbbörökítését a felnövekvő nemzedékben. Tudatosítani akarják, hogy múltunk egyben a
jövőnk is, ezért fontos, hogy ismerjük a városunkban élt és élő, értünk tevékenykedő
pedagógusokat, művészeket. Városunkban hat emlékszoba valamint emlékhely működik, ebből
kettő a Kis Bálint Általános Iskola gondozásában (Darvas Tibor Emlékterem, Beranek Ottóné
Emlékterem), egy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában (Rózshegyi Kálmán
emlékére), egy a Városi Képtárban (Vidovszky Béla emlékhely), egy az Endrődi Tájházban (Tímár
Máté emlékhelye) valamint a Pap Zsigmond emlékház a Rákóczi úton.
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Látnivalók Gyomaendrődön (a teljesség igénye nélkül):
- Jézus Szíve Katolikus Templom, Szent Imre Katolikus Templom, Evangélikus Templom,
Református Templom
- Erzsébet liget, hársfasor, szelídgesztenye fák, Holtágak és a Hármas-Körös és ártere
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Gyomai Tájház és Alkotóház
- Kner Nyomdaipari Múzeum, Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
- Emlékművek, terek, a Gyomaendrődi Járási Hivatal épülete
- Liget Gyógyfürdő és a szabadstrandok
- Bárka Látogatóközpont
- Körös Látogatóközpont
- Sóhajok hídja, lombkorona sétány, vízi színpad

2.1.4 Sport, kikapcsolódás

Városunkban közel 20 sportszervezet működik. Óriási sikereket érnek el társastáncosaink,
kajakosaink, judósaink és ökölvívóink. Nagy hagyománya van a labdarúgásnak. A sokáig két
csapat (Gyomaendrődi FC- /Gyoma/ és Gyomaendrődi Városi SE-/Endrőd/) 2008
szeptemberében egyesült Gyomaendrődi FC néven.
Az atlétika sportágában is kiemelkedő eredmények születtek és születnek. Az utánpótlás
nevelésben – bármely sportág területén – nagy szerepe van az iskolákban működő
sportegyesületeknek is.
A város központjában, a Kner térrel szemben található
Gyomaendrőd egyetlen sportcsarnoka, mely kiválóan
alkalmas sportesemények (kispályás foci, kézilabda-,
kosárlabda-, röplabda meccsek) lebonyolítására, valamint
kulturális- iskolai események megrendezésére.
A csarnok befogadó képessége 300 fő.
A Sportcsarnok igénybe vehető az oktatási intézmények
kötelező testnevelési óráinak megtartására.
A Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesületének
javaslatára a Sportcsarnok 2008. június 1. napjával felvette a Varga Lajos nevet.
A sportcsarnok számos kulturális programnak ad helyet, és alkalmas lehet nagyszabású vásárok,
kiállítások és kistérségi rendezvények megrendezésére.

Az óvodák és az oktatási intézmények nevelési illetve
pedagógiai programjukban rögzítetten vízhez szoktatást
illetve úszásoktatást biztosítanak az intézményekbe járó
gyermekek, tanulók számára.
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata támogatja - fenntartótól függetlenül -, a
város oktatási intézményeibe járó gyermekek úszásoktatását.
Az úszásoktatás helyszíne a Liget Fürdő.
Gyomaendrőd
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Sportpályák
A Gyomaendrődi Futball Club feladata a sportpályák fenntartása. Az 1997. december 03.–án
kötött megállapodás szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata 30 éves időtartamra az
endrődi ligeti sportlétesítményt az egyesület kezelésébe adta. A megállapodásban rögzített
feltételek szerint az egyesület a pályát kizárólag sportcélra használhatja, illetve az egyesület
köteles a használat teljes ideje alatt a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola részére a létesítményt
ingyenesen rendelkezésre bocsátani a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz.

Sportlétesítmények:
- Varga Lajos Sportcsarnok
- Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
- Népligeti bitumenes pálya
- Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya, műfüves futballpálya)
- Százszorszép Óvoda Ovi-Sport pálya
- Kis Bálint Általános Iskola sportudvara(kivitelezés 2018-ban)
- Erzsébet-ligeti Tenisz Pálya
- Fedett Fürdő
- Halász István Csónakház
- Telekparti Szabadidő és Lovaspark
- Sziluett 2005 Fitness Klub - kondi terem, fitness-aerobik terem Hősök útja 51.
- Atlantisz Edző Klub – kondi terem Hősök útja 45
- Gyomaendrődi Judo Klub – edző termek Kossuth út 50.
- Hencz Wrestling SE – edző terem Fő út 81/2

2.1.5 Egészségügy, szociális ellátás

Gyomaendrőd lakosainak egészségi állapota nem tér el az országos helyzettől, miszerint a nagy
betegségcsoportok ugyanúgy jellemzőek sajnos a településen élőkre (keringési rendszer
betegségei, daganatos megbetegedések, emésztőrendszer megbetegedései, légzőrendszer
megbetegedései, külső okok - baleset, öngyilkosság stb.), mint az országos átlagra.
Magyarországon a születéskor várható életkor 5-8 évvel alacsonyabb, mint az Európai Unió
többi országában és sajnos ez Gyomaendrődön sincs másképp. A Dél-Alföldre ezeken felül igen
jellemző a depresszió, mint pszichiátriai betegség, melynek kialakulása összefügghet az
alkoholizmussal és a rokkanttá nyilvánítással.
Az egészséges életmódra való nevelést már gyermekkorban szükséges lenne elkezdeni, bár
hozzá kell tenni, sok gyermek nem tud részt venni az iskolai testnevelés órákon sem, mert

Gyomaendrőd
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felmentése van valamilyen betegség miatt (műtét, asztma, szívprobléma,) az órák látogatása
alól.
Az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak az allergiás betegségek Gyomaendrődön is,
akárcsak szerte a világban. A gyermekek jelentős részénél tapasztalhatóak csontrendszeri
elváltozások, tartási hibák, szaporodnak a fogászati megbetegedések is.
A lakosság életmódja a Dél-alföldi régió átlagának megfelel. Az egészségesebb életmód és
egészséges táplálkozás megvalósulásához felvilágosító munkára és anyagi körülmény
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.
Az egészségügyi ellátást biztosító önkormányzati vagyon:
Hősök útja 57.
Fő u. 2.
Dr. Pikó Béla u. 3.
Erzsébet liget 2.
Hősök útja 40.
Fő u. 3.

Járóbeteg-szakellátás
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás,
háziorvosi alapellátás
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás

Gyomaendrődön felnőtt és gyermek ellátást biztosító háziorvosi rendelők találhatók meg, ezen
túl védőnői szolgálat, fogorvosi szakrendelők, mentőszolgálat, illetve központi orvosi ügyelet is
működik.
Az orvosi alapellátást a háziorvosok biztosítják, míg a szakellátást a járóbeteg szakellátó
biztosítja, a Városi Egészségügyi Intézmény. Az itt működő szakrendelések: laboratórium,
nőgyógyászat, belgyógyászat, fül- orr – gégészet, sebészet, bőrgyógyászat, urológia, orthopedia,
tüdőgyógyászat, szemészet, röntgen, ultrahang, neurológia, pszichiátria
2013. január 1-jével Gyomaendrőd járási székhely lett. A város területén a mezőgazdasági
egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének a megélhetését. Az ipari
területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb területen, így a faiparban,
élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és
korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál
az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóleti, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség számára
és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A szociális helyzet változásai
Gyomaendrőd
Munkanélküliek száma a településen
Ebből tartósan munkanélküli
Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt?

Gyomaendrőd

2008.
800
100
326

2012.
1027
204
406

2014.
564
75
666

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2016.
381
61
nem
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Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt?

n.a.

46

266

Hány gyermek után igényelnek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt?
Azon gyermekek száma, akiknek szülei nyilatkoztak
halmozottan hátrányos helyzetükről
Azon gyermekek száma, akiknek szülei nem
nyilatkoztak

752

1043

783

releváns
nem
releváns
619

229

181

n. a.

n. a.

523

358

n. a.

n. a.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításában, folyósításában az alábbi
szervek vesznek részt:
Járási hivatal:
- időskorúak járadéka
- aktív korúak ellátása
- ápolási díj
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
- alanyi és normatív közgyógyellátás
- a hadigondozással kapcsolatos feladatok ellátása.
Önkormányzati Hivatal
Jegyzői hatáskörben:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Önkormányzati hatáskörben:
- rendszeres települési támogatás
o lakásfenntartási támogatás
o gyógyszer támogatás
- rendkívüli települési támogatás (átmeneti pl kórházi kezelésre, temetési segély)
- köztemetés
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya települések Önkormányzatai a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások biztosítása érdekében működtetik a Térségi Szociális Gondozási
Központot. Az intézményt 1993. május 1-jével alapította Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásában látja el
feladatait.
Az intézmény a személyes szociális gondoskodás keretein belül szolgáltatásai által segítséget
nyújt mindazon szociálisan rászorult személyek számára, akik életvitelükben részleges vagy
teljes segítségre szorulnak. Intézményhálózata révén az alap és szakosított ellátási formák
összehangolásával, az idős és/vagy fogyatékkal élő személyek bio – pszicho - szociális
szükségleteinek kielégítésében nyújt részleges vagy teljes segítséget. Az ellátás minél magasabb
színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti
szervezetekkel, társintézményekkel, melyeknek együttműködése az idős és/vagy fogyatékos
ellátottak életminőségének javulásához hozzájárulhat.
Gyomaendrőd
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Az intézmény az alábbi feladatokat látja el.
1.Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)
2.Fogyatékosok nappali ellátása (Rózsakert Esély Klub)
Mindkét nappali ellátási formában nyújtott szolgáltatás magában foglalja az alábbi elemeket:
- Fizikai ellátás
- Egészségügyi ellátás
- Mentális ellátás
- Szabadidő hasznos és célszerű eltöltésére irányuló foglakoztatás
- Ellátottak érdekvédelme
3. Házi segítségnyújtás
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5. Támogató szolgálat
6. Tanyagondnoki szolgálat
7. Étkeztetés
8. Vendég étkeztetés
9. Idősek otthona és átmeneti elhelyezést( gondozó ház) biztosító egységek
9. 1 Átmeneti elhelyezés /Idősek gondozóháza/
9.2 Tartós elhelyezés /Idősek Otthona/
Kiegészítő feladatok:
1. Gyakorlóterep biztosítása
2. Egyéb vendéglátás /munkahelyi étkeztetés, vendéglátás/
3. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi szállítás
2017. január 1-től a önálló intézményként működik Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti
Központ feladatkörébe tartozik:
a családsegítés
- Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési problémáinak
feltárásában.
- Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási javaslatot készít, és
segítséget nyújt.
- Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában folyamatosan
figyelemmel kíséri a működési területen élő lakosok szociális helyzetét.
- Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál.
- Támogatja, segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések létrehozását, valamint a
munkáját.
és a gyermekjóléti szolgáltatás
- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése;
- a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére
valamint a gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében tett intézkedések;
- összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel
szerevezési, szolgáltatási feladatokat végez.

Gyomaendrőd
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2.1.6 Közbiztonság
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13. § (1) bekezdése szerint a
települési önkormányzat feladata közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.
A feladatellátás mértékéről a képviselő-testület rendelkezik a lakosság igényeire és az anyagi
lehetőségeire figyelemmel.
A közbiztonság helyzetéért a rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV tv. alapján a rendőrség a felelős.
A rendőrség a feladatai ellátása során együttműködik az állami és az önkormányzati szervekkel.
Gyomaendrőd városát a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrörse védelmezi. A
városban civil szervezetként Polgárvédelem is működik. Fenti szervezetek a lakossággal
együttműködve végzik munkájukat, lehetőségeikhez mérten.
Az önkormányzat által létrehozott mezei őrszolgálat 1998-ban alakult meg. Működésük
eredményeként a külterületen jelentősen javult a közbiztonság. Gyomaendrődön a közterületfelügyelet egy fővel működik.
A tüzek elleni kártételek és megelőzés tekintetében jelentős szerepe van a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóságnak, mely a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóság irányítása alá tartozik.
A településen katasztrófa-helyzet esetében a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Területi Igazgatóságának Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az illetékes, mely
közvetlenül szintén a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóság irányítása alatt áll.
Az önkormányzat részéről a katasztrófavédelmi feladatokért a polgármester felelős. Munkáját
helyettese, a közbiztonsági referens segíti.
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2.2 A Környezeti elemek bemutatása
2.2.1 Levegő
Békés megye levegőtisztasági szempontból az ország kevésbé problémás, viszonylag tisztább
levegőjű térségei közé tartozik. A megyében nem tapasztalható jelentős ipari eredetű
szennyezés, hiszen nem üzemelnek a nagyobb levegőszennyezésekért felelős vegyi- és
nehézipari művek és az erősen levegőszennyező hőerőművek.
A megyére is jellemző, az országos tendenciához hasonlóan, hogy az ipari eredetű légszennyező
anyagok kibocsátása az utóbbi évtizedben tartósan és folyamatosan csökkent. A tendenciák
ismeretében remélhető, hogy ezen a téren a jövőben sem fog romlani a helyzet. E kedvező
eredmény okai a rendszerváltás utáni időszakban jól ismertek.
Ezen okok között kiemelten szerepel a korszerűbb ipari technológiák bevezetése, illetve az
energiahordozók árának emelkedéséből is adódó ésszerűbb energiafelhasználás következtében
csökkenő ipari energiafelhasználás. Békés megyében valósult meg az országban elsőként a teljes
körű földgáz program. Ezeken túlmenően a katalizátoros gépjárművek és az ólommentes benzin
elterjedése, a gépkocsik szén-monoxid kibocsátásának csökkenése és az évenkénti
környezetvédelmi ellenőrzés bevezetése, és nem utolsósorban a közel tizenöt éve működő
környezetvédelmi hatósági munka eredményessége is szerepet játszott e kedvező értékek
kialakulásában.
Ezt a képet azonban árnyaltabbá teszik az alábbi problémák:
– Békés megyében az Országos Immisszió Hálózat keretén belül mindössze négy település
(Békéscsaba, Békés, Gyula, Orosháza) 12 mérőhálózati pontján folytatnak rendszeresen
levegőminőség vizsgálatokat. Az elmúlt években a kijelölt mérőpontokon mért kén-dioxid,
valamint nitrogén-oxidok tekintetében a városok levegője tisztának minősíthető, a mért
átlagértékek minden esetben határérték alattiak voltak.
A megye sajátosságából adódóan a levegő minősége a por miatt kedvezőtlen, ugyanis
településeink fő szennyező anyaga a por, amely főként helyi, mezőgazdasági és közlekedési
eredetű. Az utóbbi évek adatai alapján az ülepedő por és a szálló por egyes térségekben
határérték feletti immissziós értéket eredményezett.
– A főközlekedési utak (Gyula, Orosháza kivételével) a települések belterületén haladnak át,
viszont a megyében a levegő szennyezettségét csak az említett négy városban mérik.
Változást eredményeznek majd a 44-es számú főút új, a települések belterületét elkerülő
szakaszai, melyek következtében a lakott területeken várhatóan jelentősen csökkeni fog a
közlekedés által okozott légszennyezés.
– Békés megyei sajátosság a fűtött fóliás növénytermesztés. E tevékenység tekintélyes része
belterületen, illetve ahhoz közel folyik. A fűtésre használt kazánokban gyakran használnak
rossz minőségű, magas kéntartalmú tüzelőanyagot, továbbá használt gumiabroncsokat,
fóliát és hulladékot égetnek.
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Szintén az agrár-jelleggel és a falusias hagyományokkal függ össze a gyakori bűzhatás, amely
sok lakossági konfliktus oka. Itt fő okként elsősorban a nagy tömegű, szabálytalan belterületi
állattartást lehet megnevezni.

A településen imissziós mérőpontok nincsenek kialakítva, ezért légszennyezettségi imissziós
adatok nem állnak rendelkezésre.
A légszennyezettség, vagy más néven levegőminőség a légkörbe került szennyezőanyagoknak a
transzmissziós folyamatok hatására kialakult állapota. A levegőminőségi határérték a környezeti
levegőt szennyező anyagok azon koncentrációja, illetve mennyisége, amelynek meghatározott
időn át tartó fennállása esetén egészségkárosodás nem következik be A 14/2001 rendelet
kiegészítéseként, az ország területét és településeit a légszennyezettség szempontjából, a
4/2002 rendelet 1. számú melléklete alapján, különböző zónákba sorolták.
Az egyes légszennyező anyagok éves szintje szerint, a levegő minőségét szennyezettségi
csoportokba osztva kell megadni. Az aktuális besoroláshoz képest meghatározandó célállapot
eléréséhez kell igazítani az intézkedési programot.
Ezt tájékoztatásul az alábbiakban bemutatjuk:
A zónák típusai
A csoport: agglomeráció: a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.
14.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint.
B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely
légszennyező anyagra
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.
O-II csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú
célként kitűzött koncentráció értéket.
Megjegyzés: Alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása külön jogszabály szerint.
A fentiek alapján Gyomaendrőd a 10-es zónába azaz az ország többi területe zónába került
besorolásra. A következő táblázatban feltüntetett szennyező anyagokra vonatkozó értékszint
besorolásokkal.
Gyomaendrőd levegőminőségi besorolása a 4/2002 KvVM rendelet szerint
kén-dioxid

Gyomaendrőd

nitrogéndioxid

szén-monoxid

por
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besorolás

F

F

Az emisszió - számítás eredményei:
Jármű
kategória
I. jármű kategória
II. jármű kategória
III. jármű kategória
Összesen:

F

F

E

Emmisszió (mg/m*s)

CO

CH

NOx

SO2

korom

0,0908

0,0221

0,0216

0,0012

0,0012

0,0145

0,0075

0,0038

0,0007

0,0016

0,2118

0,0352

0,1755

0,0197

0,0033

0,3171

0,0647

0,2008

0,0216

0,0061

Diffúz légszennyező források (szaghatások és kiporzás)
Hatótényező: a szennyvíz kezeléséből és bomlásából keletkező szaghatás
A telephely elavult technológiájából adódóan jelentős diffúz forrásnak számít, hiszen mind a
fedetlen oxidációs medence, mind a szippantott szennyvíz fogadó műtárgy és az iszap kezelő
műtárgy is jelentős szagemmissziót okoz.
2013-2015 között a szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója megvalósult, ezzel a
jogszabályban előírt határértékek betarthatóvá váltak.
A légszennyezettség egészségügyi határértékei a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes
rendelet 1. számú mellékletében kerültek rögzítésre, mely alapján az egyes légszennyező
anyagokra a határértékek a következők:
Légszennyező
anyag

Határérték [g/m3]
órás

Kén-dioxid
[7446-09-005]
Nitrogén-dioxid
[10102-44-0]
Nitrogén oxidok
(mint NO2)
Szén-monoxid
[630-08-00]

Gyomaendrőd

24 órás

határérték

tűréshatár

250

39%

100

39%

éves
határérték

tűréshatár

125

50

-

85

40

39%

200

150

100

-

10 000

5 000

3 000

-
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Gyomaendrődön működő légszennyező üzemek, vállalkozók:
Üzemek
Civis Alfa Kft.
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
és Kollégium oktatási egysége
Giricz Máté
Gyefa Fafeldolgozó Kft.
Gyomai Kner Nyomda Rt.
Hídknap Kft.
Keselyősi Kft.
Kovács Sándor
Körös Bútoripari Kft.
Turul Cipő Ipari és Kereskedelmi Kft.
Tótkaép Kft.
Öregszőlősi Pulykafarm Kft.
Szonder Kft.
Agrocsúcs Kft.
Agro-Aqua Kft.
Cartoon Bt.
Corvo Bianco
Németh Kft.
Németh Ablak Kft
Liviel Kft.
Megyeri és Társa Kft.
Oláh és Társa Bt.
OMV
MOL Nyrt

Jelleg:
Szolgáltatás
Szolgáltatás
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Mezőgazdaság
Ipar
Ipar
Ipar
Mezőgazdaság
Ipar
Mezőgazdaság
Mezőgazdaság
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Szolgáltatás
Szolgáltatás

2.2.2 Földtani közeg és talaj
2.2.2.1 Fekvés, geomorfológiai helyzet
A Tisza, Maros, Hármas-Körös, Fekete-Körös és a Fehér-Körös által közrefogott, a folyók által
kialakított, tökéletes síksággá feltöltött kistáj sokáig érintetlen vízivilág volt, ma már a területet
teljesen lecsapolták. Két nagyobb egységre osztjuk fel a tájat és ezeken belül oszthatjuk kisebb
részegységekre:




I.: Békés-Csanádi-hát:
o I.a.: Csanádi-hát
o I.b.: Békési-hát
II. Békés-Csongrádi-sík:
o II.a.: Békési-sík

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 29

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21
o
o

II.b.: Csongrádi-sik
II.c.: Körösszög

2.2.2.2 Kistáji jellemzők
Békési-sík ( 1250 km²)
A középtáj (24,3%-a) északi részén helyezkedik el, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye
területén, 18 darab településsel amelyek közül jelentősebb: Békéscsaba, Gyomaendrőd,
Murony, Kondoros, Mezőberény, Szarvas. 83 és 92 méter közötti tengerszint feletti magasságú,
infúziós lösszel és agyaggal fedett, jelenleg magas ártéri szintben elhelyezkedő marosi
hordalékkúpsíkság peremi része. Kis átlagos relatív reliefű (2–3 m/km²), északnyugaton 5 m/km²
feletti. A felszíni infúziós löszös, ártéri iszapos, agyagos üledékek a marosi, illetve a körösi
hordalékkúpok peremi zónájához tartoznak, illetve azok közén rakódtak le. Ezekhez az
üledékekhez jelentős hasznosítható nyersanyag előfordulások kapcsolódnak: cserép- és
vázkerámiai agyag (Békéscsaba 11 M m³), téglaagyag (Mezőberény 6,5 M m³, Gyoma 0,5 M m³),
falazó és vakoló homok (Kondoros, Endrőd, Csárdaszállás, Kamut, Örménykút).
Gyomaendrőd település Magyarország délkeleti részén, Békés megye északi felében egyik
meghatározó gazdasági-, igazgatási- és kulturális központ. A Hármas-Körös bal partján hosszan
elterülő kisváros, amely 1982-ben a korábban két szomszédos település Gyoma és Endrőd
nagyközségek egyesülésével jött létre. 1989-ben emelték városi rangra, 2013-ban járási
székhely.
Gyomaendrőd város területe domborzatilag sík, alföldi jellegű, mélyártéri területen
elhelyezkedő síkság, jellemzően 84,00 - 85,00 m Bf. térszín közötti magasságban. A terepfelszín
E-ról D-i irányba lejt. Ez a jelenség a felszínfejlődéssel együtt járó süllyedés és az egyenetlen
folyófeltöltés következménye. A kiegyenlített felszínen elsősorban a folyóvízi felárkolások
jelentenek észrevehető szintkülönbséget. A terepmélyedések formáinál általában a régi
folyóvölgyek elhagyott és részben feltöltött medernyomait lehet megismerni. A Hármas-Körös
folyó mentén a folyó lineáris eróziós tevékenységével munkálta ki a felszínt, kialakulásában a
Körös és Maros fattyúágak hordalékainak lerakódása játszott szerepet, de napjainkban nem
jelölhető ki az ősi folyóhálózat térképe. Folyamatosan süllyedő terület, ahol a folyóvízi
feltöltésnek és felszín formálásának az ármentesítések vetettek végett.
A különböző domborzati elemek többségét a vidék nagy részén végrehajtott terület- és
vízrendezések, nagyüzemi mezőgazdasági művelés megbolygatta, illetve elsimította.
A talajképződés folyamatai közül a sztyeppesedés, rétiesedés feltételeinek feleltek meg
elsősorban a környezeti adottságok, ezért a csernozjom, réti és öntéstalajok különböző típusai,
altípusai és változatai fejlődtek ki.
A mezőségi (csernozjom) talajképződés feltétele az egyensúlyi víz- és anyagmérleg. A mélyben
karbonátos és sós réti csernozjom talajok a vidék magasabb térszíneit borítják. Talajképző
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kőzetük áthalmozott lösz, fizikai talajféleségük agyagos vályog. A vályogtalajok mellett a szikesagyagos-iszapos felszín a jellemző.
A magas és legmélyebb térszín közötti területeket réti talajok borítják. A réti talaj képződésre
jellemzőek a felfelé irányuló vízmozgás a vízmérlegben és talajvízhatás (felhalmozódás) az
anyagmérlegben. Kialakulásukat a változatos talajképző kőzet, az időszakos felszíni- és felszín
alatti talajvízhatás, a mozaikosan eltérő talajvíz minőség és a szerves anyag felhalmozódást
biztosító réti növényi formáció határozta meg. Az eltérő talajképző kőzet és talajvíz összetétel
viszonyokat tükrözik a különböző réti talajtípusok (szolonyeces, öntés, csernozjom), altípusok és
változatok.
A rétiesedő öntés talajok a folyóvizek és holtágak keskeny szegélyét borítják.
A térség igen kedvező mezőgazdasági adottságú terület, ahol a talaj humuszos rétegének
vastagsága 70-160 cm között változik, átlagosan 110 cm vastagságú. A belterületi részre
jellemző a gyengébb vízgazdálkodású kötött talajadottság.

2.2.2.2.1 Talaj
A földtani viszonyokat elemezve kézenfekvő, hogy a talajképződés kiinduló, a kialakult talaj
összetételét jórészt eldöntı, és a talajjal állandó közvetlen anyagforgalmi kapcsolatban lévő
talajképző kőzet -alapkőzet - (szélesebb értelemben véve felszíngeológiai viszonyok), a táji
elkülönülés és mozaikosság egyik meghatározója.
Ezen túlmenően, és a teljesség igénye nélkül, a geológiai viszonyok befolyásolják:
•
a talajásványok összetételét, és ezzel egyetemben a talaj víz-és tápanyaggazdálkodását;
•
a mélyebb rétegekből felszín közelbe jutó talajvíz minőségét;
•
a város térségére jellemző csekély domborzati szintkülönbségek kiváltotta talajpusztulási
jelenségeket (defláció, talajcsuszamlás, padkásodás), amelyek következtében a
talajképző kőzet, vagy akár a laza üledékekből álló ágyazati kőzet is a gyökérzónába
kerül, és közvetlenül részt vesz a növényi víz-és tápanyag-ellátásban;
•
a természetes növényi mikrotápanyagok és nyomelemek elterjedési és feltáródási
körülményeit;
•
a talajjavításban használható sokféle földtani képződmény (felületaktív ásványi anyagok bentonit, zeolitok, alginit -a talaj szervesanyag készletét növelő szerves képződmények tőzeg, tőzeges lápföld, lignit - valamint a szikjavításra használható gipsz stb.)
keletkezését, hozzáférhetőségét;
•
az emberi tevékenység során keletkező hulladék környezeti szennyeződést nem okozó
elhelyezési lehetőségeit.

2.2.3 Gyomaendrőd térsége földtani felépítésének főbb jellemzői:
A Kárpát-medence területén a hegységperemek kiemelkedése, és a medence belső süllyedése
egyensúlyban van, és e kéregmozgások a jelenkorban is tartanak. A medencealjzat 2000-6000 m
mélységében ott találjuk azokat a többszáz millió éves DNy-ÉK irányú kristályos mezozoós
vonulatokat, amelyek az Alföld peremén, a felszínen vannak. Az egykori élénk domborzatú
aljzatot a sokkal fiatalabb (néhány millió éves), a peremhegységek rendkívül változatos eredetű
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és összetételű - meghatározó nagyságrendben folyóvízi, kisebb mértékben tavi és eolikus
eredetű - üledékei töltötték fel és egyengették el.
Az Alföld sem a pannonban, sem a negyedkorban nem volt egységes tálszerű süllyedék. Az
üledékek ezért nem egy, a központ felé lejtő süllyedéket töltöttek fel, hanem egymástól
időnként elrekesztett, helyi süllyedékeket, un. fiókmedencéket. Az Alföld mai területén három
ilyen negyedidőszaki fiókmedence alakult ki: a legmélyebb a Tisza-Maros torkolata körül, a
másik kettő a Tisza-Zagyva közén, és a mai Körösök vidékén. Ez utóbbi süllyedéket a pleisztocén
elejéig a Tisza, majd napjainkig a három Körös és a Berettyó töltötte és tölti fel, döntően
finomszemű üledékkel, mert a durvább alkatrészeket a Nagyvárad-Nagyszalonta között húzódó
mély tektonikus árok felfogja.
Az alföldi medencealjzat domborzati változatosságának bizonyítéka a Gyomaendőd - az Alföld
egészéhez viszonyítva kis területű - térségére jellemző változatos üledékréteg vastagság:
Üledékrétegek
a neogén aljzat
alsó és felsőpannon határ
negyedkori üledék
vastagsága

Gyomaendrőd területének
É-i
Középső
2300-2400 m
2800-3200 m
1500-1600 m
1700-1800 m

D-i része
3400-3500 m
1900-2000 m

625-650 m

575-600 m

600-625 m

Az Alföld mélységi vizei a medence negyedidőszaki folyóvízből lerakott porózus rétegeiből,
továbbá az alattuk elhelyezkedő nagy vastagságú pannon tengeri-tavi rétegekből származnak.
Üledékcsoport
alsó pannóniai, tengeri-tavi
felsőpannóniai, tavi
levantei (felső pliocén)
negyedidőszaki, folyóvízi

Kőzet tulajdonságok
Agyagmárgák, palák, kemény
homokkövek
lazább homokos-agyagos
rétegsorok
átmeneti szárazföldi
„tarka"agyag
homokos-agyagos-löszösiszapos rétegsorok

Víz tulajdonságok
kevés, enyhén sós víz
Bő és jó édesvíz
vízben nagyon szegény
durva szemcséjű rétegek jó
vízadók, édesvíz

A holocén és pleisztocén üledék rétegei elválasztásának a paleontológiai és kőzettani feltételei
bizonytalanok, ezért e térszíneket egymástól a domborzati helyzet alapján különítjük el:
•
•

a jelenlegi, illetve a folyószabályozás és lecsapolás előtti árterek felszíni
képződményeit a holocénbe soroljuk;
az árvízmentes térszínek pleisztocén korúak.

A peremektől eltekintve az Alföld felszínén három magassági szintet különböztethetünk meg: a
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jelenkori árterek holocén síkjait, az ártereknél néhány méterrel magasabb pleisztocén
síkságokat, és az átlagos térszínből 20-80 m magasság-különbséggel kiemelkedő homok, illetve a
Dél-Alföld területén lösz dombokat.
Gyomaendrőd térségét a három térszínből kettő jellemzi, és egyben sajátos felszíni
formakinccsel gazdagítja a tájat. A holocén árterek kiegyenlített felszínébe a holtágak, morotvák
visznek változatosságot. Ahol az esés kicsi, ott az élő- és holtágak labirintusa alakul ki. Ilyen a
Körösök és a Berettyó medencéje.
További morfológiai jelenségek a holocén árterek elgátolt tavai, szikes lapos állóvizei, tőzeges
mocsarai. Gyomaendrőd déli részének, az Alföld második, felsőpleisztocén lösz- és
agyagterületének felszíne egyhangúbb. Itt a régi árterek, folyómedrek jobban összemosódtak, a
lösz pedig elegyengette a megmaradtakat.
Néhány üledéksor adatai szerepelnek az alábbi táblázatban, amelyeket tanulmányozva
megállapítható:
 Gyomaendrőd É-i részének felszínét túlnyomórészt agyagos üledékek borítják, az
agyagos összetétel 6-8 m mélységig domináns, löszös (homokliszt) frakciók 2-4 m-től,
homok betelepülések 8 m mélységtől találhatók;
A felszíni 10 m vastagságú üledék-réteg kőzettani összetétele, területi egységenként egy-egy
szelvény bemutatásával
KocsorhegyNagylapos
térsége

NagylaposPóhalma
köze

Területi
egységek

Az É-i térség
természetvédelmi
területeinek

A HármasKörös
mente, a
belterülettől
K-re

GyomaendrődHunya közötti
löszös hát

Öregszőlő
térsége

Gyoma
96.
83,0-83,5

Gyoma
169.
84,0-84,5

Gyoma
242.
85,0-85,5

Békési-sík

Körösmenti
Békési-sík

AIL
IAL
IL
LŐA

LAI
LŐA
AIL
IHL
LH

IAL

IA

védőzónája
MÁFŐ
Földtani
atlasza
Szelvényszám
A szelvény
tszf-i
magassága
MTA FKI kistáj
besorolása
Mélység (m)
Felszín
1
2
3
4
5
6
7
8

Gyomaendrőd

Gyoma
89.
83,5-84,0

Karcag
539.
84,0-84,5

Karcag
542.
84,0-84,5

Körösmenti
-sík

SzolnokTúri sík

Dévaványai
-sík

IA

IA

IA

LŐA
LHA

ILA
LŐA
IAL
ILA
IAL

LAI
LŐA
LAI

Körösmenti
-sík
Üledéksor
LAI
IA
LŐA
AI
LŐA

IA

LAI
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9
10
Talajvízszint
(m)
A feltárás
időpontja
A talajvíz
típusa
Talajvíz só
koncentrációja
(mg/l)

IA
IA

AL
LŐA

LHA
ALH

IA

LAI

IA

2,4

8,0

8,8

4,4

2,8

3,6

1976. IV-V.

1974. IXX.

1974. IX-X.

Na-HCO3

Na-HCO3

CaMgHCO3
1000-1500

1976. IV-V.

1976. VIVIII.

NaMg-HCO3

1976. VIVIII.
Na-HCO3

NaMgHCO3
Nincs adat

1500-2000

5000-10000

2000-3000

Magyarázat: H-homok(os); L-lösz(ös); I-iszap(os); A-agyag(os) A betűszavak utolsó tagja a jelzett,
uralkodó szemcseméret. Például: LAI-Löszös Agyagos Iszap Az összeállítás a Magyar Állami
Földtani Intézet atlaszai Karcag (1979) és Gyoma (1980) adatait tartalmazza. A területi egységek
lehatárolása a DARF (1998) fejlesztési koncepciója, a kistáj besorolás az MTA FKI Magyarország
kistájainak katasztere (1990) alapján történt.
•

•

iszapos összlet fedi a Körösmenti síkot, és az Öregszőlők melletti átmeneti
térszínt, az infúziós lösz 4-7 m-ig az üledék alkotórésze; 8-10 m mélységben az
agyag válik meghatározóvá;
a Gyomaendrőd-Hunya közötti hát 10 m-es üledéksorában a lösz az uralkodó,
és iszappal, vagy agyaggal keveredve minden feltárt rétegnek az alkotórésze;
-valamennyi bemutatott üledéksort a réteg- és összetételváltozatosság
jellemez, un. "tiszta" frakciók sehol nem kerültek feltárásra.

2.2.4 A talaj kialakulásával, fejlődésével kapcsolatos talajvíz viszonyok
Az Alföld központi részének talajvíz-háztartását alapvetően befolyásolja:






a felszín döntően vízzáró képződményei miatt a csapadék beszivárgása csekély, a
kevés beszivárgó csapadékvíz nem éri el a talajvízszintet; -a talajvíz zömmel iszapos
agyagos, erősen víztartó összletekben áll; -a vízzáró felszín alatti talajvíznyomás alatti; - a
csapadékvíz és talajvíz összetételében jelentős különbségek mutatkoznak; - a finom
alkatrészek kapilláris vízemelő képessége, és az ariditási viszonyok
következtében számottevő mennyiségű a párolgás a talajvízből; - az elpárolgott talajvíz
az oldalirányú hozzáfolyásból, és a mélységi vizekből történő feláramlásból pótlódik;
a rendkívül változatos felszíngeológiai képzıdményekben, bonyolult mozgási és
utánpótlódási viszonyok közötti talajvizeket egymástól nagyon eltérő összetétel és oldattöménység jellemez.

Gyomaendrőd területének talajvíz mélységében a felszíni képződmények tulajdonságaival, vagy
a domborzati viszonyokkal nehéz összefüggéseket találni, mert az alacsony és magas
talajvízállások valamennyi térszínen előfordulnak. Inkább látszik valamilyen kapcsolat a korábbi
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lefolyási irányokkal, illetve az újabban létesített csatornákkal. A 14. táblázatban közölt
talajvízszintek csak tájékoztató jellegűek lehetnek, hiszen nem azonos időszakot jellemeznek. A
település É-i területeinek -alföldi viszonylatban meglepően mély (8 m körüli) talajvízszintjei valószínűleg mélyszerkezeti okokra vezethetők vissza. Az uralkodó NaHCO3 összetétel is ezt a
tényt tűnik alátámasztani. A talajvíz játéka e tájon 3-4 m.
A Hármas-Körös menti sáv talajvízszintje a felszínhez közelebb (3-5 m) áll, a vízjáték 4-5 m
(fokozott belvízveszély). A talajvíz itt kevésbé ásványosodott (1000-2000 mg/l), és
összetételében a kalcium és magnézium a meghatározó.
Az Endrőd-Hunya közötti löszös hát, és az Öregszőlő környékének talajvizeit a közepes (3-5 m)
vízszint, nagy talajvízjáték (4-5 m), és ez utóbbi következményeként is tág határok között mozgó,
esetenként sok oldott anyag (2000-10000 mg/l), valamint NaMg-HCO3 összetétel jellemez.
Területünkön a talajvíz a Körösvölgy irányába áramlik, de a helyi mozgásviszonyok kialakulását a
vízgazdálkodási létesítmények erőteljesen befolyásolják.

2.2.5 Talajadottságok
Gyomaendrőd térsége tanulmányozásakor azonnal szembe ötlik talajainak változatossága.
Jóllehet az uralkodó klíma-és csapadékviszonyok a csernozjom (mezıségi) talajok kialakulásának
kedveznének, túlnyomó részben mégsem ezek a talajok képződtek. A felszíngeológiai viszonyok,
a morfológiai -hidrológiai sajátosságok, valamint a régmúlt és jelen növénytakarójának hatására
igen tarka talajegyüttes alakult ki. A zonálisnak tekinthető csernozjom talajok a terület mintegy
30 %-át borítják. Uralkodónak a különböző réti talajok (48 %) tekinthetők, ám számottevő a
szolonyeces szikes, és az öntés talajok felülete is.
Termőhelyi tulajdonságok

Területi
elterjedésük %ban

Kódszámaik

22
8
5
11
34
14
6

14
17
22
23
24
25
26

8
92

1
2

A talaj típusa és altípusa
Alföldi mészlepedékes
Mélyben sós réti csernozjomok
Réti szolonyecek
Sztyeppesedıréti szolonyecek
Szolonyeces réti talajok
Réti talajok
Réti öntés talajok
Talajképző kőzetek
Glaciális és aluviális üledékek
Löszös üledékek
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Fizikai talajféleség
Vályog
Agyagos vályog
Agyag

21
34
45

3
4
5

1
54
45

1
8
4-5

25

3

7

4

8

5

56

6

4

7

17
45
24
14

1
2
3
4

15
55
30

3
4
5

100

5

Agyagásvány társulások
Uralkodóan illit
Uralkodóan szmektit
Vegyes rácsú agyagásványok
A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai
Jó víznyelésű, vízvezető képességű, vízraktározó és
víztartó talajok
Közepes víznyelésű és vízvezető képességű, nagy
vízraktározó képességű, jó víztartó talajok
Közepes víznyelésű és gyenge vízvezető képességű, nagy
vízraktározó képességű, erősen víztartó talajok
Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető képességű,
erősen víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok
Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízvezető
képességű, igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen,
szélsőséges vízgazdálkodású talajok
Talaj kémhatása és mészállapota
Erősen savanyú talajok
Gyengén savanyú talajok
Felszíntől karbonátos talajok
Nem felszíntől karbonátos talajok
Szerves anyag készlet (t/ha)
100-200
200-300
300-400
Termőréteg vastagsága
100 cm felett

Talajérték szám (a különböző talajok természetes termékenysége a legtermékenyebb talaj
termékenységének %-ában)
80-70
70-60
50-40
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40-30
33
7
20-10
9
9
10-nél kevesebb
7
0
Megjegyzés: Az összeállítás a MÉM Földügyi és Térképészeti Hivatal Agrotopográfiai térképe
(1987) alapján készült. A kódszámok közlésére a forrásanyaggal történő összehasonlíthatóság,
és a következő táblázat értelmezése miatt kerül sor.
A táblázat adatait tanulmányozva a következő megállapításokat tehetjük:













a település talajainak 58 %-ában jelen van – különböző erősséggel és mélységbeni
megjelenéssel a sófelhalmozódás, szikesedés;
a réti öntés talajok talajképző kőzete a glaciális és alluviális üledék, valamennyi egyéb
talajtípus (altípus) löszös -elsősorban infúziós, vízben képződött és többször áthalmozott
-összleten alakult ki;
a talaj felső szintjében az agyag mechanikai összetétel a terület 45 %-ára jellemző, vályog
(homok-és kőzetliszt) borítja a felszín 21 %-át, a kevert agyagos vályog fizikai talajféleség
34 %-nyi területen fordul elő;
változatos a képződött talajok agyagásvány tartalma is, hiszen "tiszta" illit a terület
mindössze 1 %-át jellemzi, a vegyes rácsú agyagásványok (45 %) mellett az uralkodóan
szmektit (54 %) kategória is azt jelenti, hogy a szmektittel együtt egyéb agyagásványok is
találhatók a kifejlődésben;
a túlnyomórészt finom szemcsékből álló mechanikai összetételnek, és a jelentős
szikesedési folyamatoknak következtében Gyomaendrőd talajainak többségét (68 %) a
kedvezőtlen vízgazdálkodási adottságok jellemzők; mindössze a terület negyedrésze
tekinthető vízgazdálkodási tulajdonságok tekintetében kedvezőnek;
a talajsavanyúság erősebb (17 %), vagy gyengébb (45 %) foka a talajok 62 %-ában jelen
van, és az egész terület háromnegyed részének felszíni rétegei mészhiányosak; szervesanyag tartalomban a szikes talajok gyengén, a réti és öntés talajok közepesen, a
csernozjom talajok jól ellátottak;
a meglepően egyöntetű és jó (100 cm feletti) termőréteg vastagság ez esetben azt
jelenti, hogy talajainkban 1 m-es mélységéig nincs olyan cementálódott réteg, amely a
növényi gyökerek számára áthatolhatatlan lenne;
a talajértékszámok szerint a csernozjomok uralta térség természetes talajtermékenysége
igen jó; elsőısorban savanyúságuk és nehéz mechanikai összetételük következtében a
réti talajok borította térszínek közepes termékenységűek; a szikes talajok területét a
rendkívül alacsony talajtermékenység jellemzi.
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A következő táblázat a termőhelyi adottságokat Gyomaendrőd ökológiai szempontból
megalapozottnak tekinthető területi egységei szerint csoportosítja.
Ezek szerint:


Kocsorhegy-Nagylapos térségét agyagos vályog fizikai talajféleségű, löszös üledéken
képződött szolonyeces réti és réti talajok borítják, amelyeknek víznyelő képessége
gyenge, erősen víztartóak, erősen savanyúak, vastag termőrétegűek, közepes
szervesanyag tartalmúak, összességében gyenge-közepes talaj-termékenységűek.



Nagylapos-Póhalom közére a jobb minőségű szikes (sztyeppesedő réti szolonyecek),
szikes réti és réti talajok jellemzők. A löszös üledéken képződött, uralkodóan szmektit
agyagásványú talajok felső szintje agyag, kedvezőtlen vízgazdálkodásúak, gyengén
savanyúak, gyenge-közepes szervesanyag mennyiséggel rendelkeznek. A réti felszíneket
közepes, a szikesedő és szikes talajokat alacsony természetes talajtermékenység
jellemez.



Gyomaendrőd belterületétől legészakabbra fekvő, részben a Dévaványai-Ecsegi puszták
természetvédelmi területekhez tartozó térszínt löszös üledéken képződött, túlnyomóan
vegyes rácsú agyagásványokat tartalmazó, agyagos vályog (szolonyeces réti), illetve
döntően agyag fizikai talajféleségű (réti szolonyec) talajok borítják. Vízgazdálkodási
tulajdonságaik kedvezőtlenek, felszíni rétegeik savanyúak, mészmentesek, gyengeközepes szervesanyag tartalmúak, természetes talajtermékenységük igen gyenge.

A mezőgazdasági fejlesztés lehetséges területi egységeire uralkodóan jellemző termőhelyi
talajadottságok
Területi
Kocsorhegy NagylaposAz É-i
A Hármas- Gyomaendrőd- Öregszőlő
egységek
-Nagylapos
Póhalma
térség
Körös
Hunya közötti térsége
Termőhelyi
térsége
köze
természetmente a
löszös hát
adottságok
védelmi
belterülettől
területeinek
K-re
védőzónája
A talaj típusa
24, 25
23, 24, 25
22, 23, 24
24, 25
17
17, 24
és altípusa
Talajképző
2
2
2
2
2
1, 2
kőzet
Fizikai
4
5
4, 5
4, 5
3
4, 5
talajféleség
Agyagásvány
4-5
8
1, 4-5, 8
8
4-5
4-5, 8
társulások
A talaj
vízgazdálkodási
6
6
6, 7
5, 6
3
6
tulajdonságai
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A talaj
kémhatása és
mészállapota
Szervesanyag
készlet (t/ha)
Termőréteg
vastagsága
Talajértékszám
Az
Aranykorona
átlagos értéke

1

2, 4

1, 2, 4

2

3

1, 2

4

3, 4

3, 4

4

5

4, 5

5

5

5

5

5

5

6, 7
20-25

6, 7, 9
16-18

7, 9, 0
15-17

6
18-20

3
35-38

4, 7
25-30

Magyarázat: A termőhelyi talajadottságok kódszámainak magyarázata a táblázatban található
Területi egységek lehatárolása és az Aranykorona-értékei a DARF (1998)
fejlesztési koncepciója szerint Termőhelyi talajadottságok a MÉM Földügyi és
Térképészeti Hivatal Agrotopográfiai térképe (1987) alapján


A Hármas-Körös mentét a folyó északi oldalán szolonyeces réti, a folyót kísérő déli
sávban réti talajok borítják. Ez az eltérés a felszíni rétegek fizikai talajféleségében is
megmutatkozik, mert a szolonyeces réti talajok agyag, a réti talajok agyagos vályog
mechanikai összetételűek. Mindkét talajtípusnak az uralkodóan szmektites agyagásványegyüttes, közepes-gyenge vízgazdálkodási tulajdonságok, gyengén savanyú kémhatás,
közepes szervesanyag készlet, és közepes természetes talajtermékenység a jellemzője.



A Gyomaendrőd-Hunya közötti löszös háton szinte homogén kifejlődésben alföldi
mészlepedékes csernozjom talajok képződtek. Vályog fizikai talajféleségűek, vegyes
rácsú agyagásvány társulásuk, közömbös körüli kémhatásuk, jó vízgazdálkodási
tulajdonságaik és szervesanyag készletük a térség legtermékenyebb talajfelszínét
jelentik.



Öregszőlő térségét két, egymástól sok tulajdonságban különböző talajféleség fedi. A
löszös hát és Hármas-Körös közötti átmeneti térszínt, löszös üledéken képződött, vegyes
rácsú agyagásványokat tartalmazó, agyagos vályog mechanikai összetételű, kedvező
vízgazdálkodási tulajdonságú, gyengén savanyú, nagy szervesanyag készlettel
rendelkező, jó természetes talajtermékenységű mélyben sós réti csernozjomok borítják.
A Szarvassal határos Hármas-Körös menti mélyebb térszín szolonyeces réti talajainak
talajképző kőzete fiatal holocén üledék, fizikai talajfélesége agyag, agyagásványai között
a szmektit az uralkodó, vízgazdálkodási tulajdonságai kedvezőtlenek, kémhatása
felszíntől erősen savanyú, szervesanyag készlete közepes, természetes
talajtermékenysége gyenge-közepes.

A települési ökoszisztéma, így Gyomaendrőd város közvetlen környezetének is jellegzetes
képződményei, az un. antropogén talajok. Vizsgálati eredmények hiányában csak
feltételezhetjük, hogy e képződmények eltérése a természetes genetikájú talajoktól az
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igénybevétel, és a mesterséges beavatkozások erősségének függvénye.

2.2.6 Terület és talajhasználat
A város fontosabb terület használatait a következő adatokkal lehet jellemezni:
Területhasználat

Terület, ha

A közigazgatási területhez
viszonyított arány,
%-ban

Közigazgatási terület
30 394
Belterület
1 162
Külterület
29 232
Mezőgazdasági terület
25 921
Szántó
22 288
Kert, gyümölcsös, szőlő
50
Gyep
2 627
Erdő
956
Kivett terület
2 351
(Forrás: DHV Körös-szög Környezetvédelmi Programja 2003. április)

3,5
96,5
85,3
73,3
0,2
8,6
3,1
7,7

Gyomaendrőd mezőgazdasági területi aránya 85,3 %, hasonló a Békés megyei 81,8 %-hoz, és
sokkal a Dél-Alföld régió (71,5 %), valamint az országos átlag (63 %) feletti. Hasonló az állapot a
szántó területi arányának tekintetében is: Békés megye 72,5 %, Dél-Alföld régió 55,7 %, országos
48,5 %. Kert, gyümölcsös, szőlő Gyomaendrődön csak igen kis területen (0,2 %) fordul elő, és
nem sokkal jobb a helyzet Békés megye egészét tekintve sem (1,3 %). Ezek az értékek jóval a
Dél-Alföld régió (3,5 %), és az országos szint (3,2 %) alattiak. Városunk területének 8,6 %-t gyep
borítja, és ez az arány nagyon közel van a Békés megyei 8,0 %-hoz, és nem sokkal marad el a
Dél-Alföld régió12,3 %, és az országos 11,2 % értékektől sem.
Gyomaendrődön (3,1 %), és Békés megyében (2,3 %) rendkívül alacsony az erdősültség, sokkal a
Dél-Alföld régió (12,3 %), és az országos (19,1 %) érték alatti. A Békés megyei, Dél-Alföld régió,
és országos adatok forrása a KSH Magyar Statisztikai Évkönyv kiadásai.
A város térségére meghatározóan jellemző a természetvédelmi területek kiemelkedően nagy
(7,7 %-os) aránya. A Dévaványai-Ecsegi puszták területéhez tartozik az Udvarnok dűlő,
Csudaballa dűlő, Csejt puszta közel 1000 ha-os egysége. A település közepén K-Ny-i irányban
húzódik a Hármas-Körös átlagosan 600 m széles hullámtere, 1358 ha-os területe az Alföld
zöldfolyosó hálózatának része. Sajátos táj-esztétikai értékű a több száz ha-os vízfelületű holtágrendszer, egyedi arculatot biztosítva a településnek.
Gyomaendrőd összes (26 930 ha) termőterületének 14,4 %-a (3 878 ha) 17 aranykorona alatti
értékű. (Szarvasi Földhivatal, Gyomaendrődi Kirendeltsége 2000. áprilisi adatközlése).
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2.2.7 Felszíni és felszín alatti vizek
Gyomaendrőd városa a Körösök vidékén a Hármas-Körös bal partján fekszik. A város
vízgazdálkodási helyzetének ismertetése a szerteágazó szerves kapcsolatok miatt csak a Körösvidékkel együtt lehetséges.
A Hármas-Körös gyomaendrődi, különösen annak Sebes-és Kettős-Köröshöz csatlakozó szakasza
a Körös-vidék legszebb, legromantikusabb vízpartja. A mesterséges beavatkozás ellenére
megőrizte az eredeti állat- és növényvilágot. A mederátmetszések után Gyomaendrőd
közigazgatási területén 18 db holtág található.
Gyomaendrőd felszíni vízkészletének alapja a Fehér-, Fekete-, Sebes-, és Kettős-Körösök vizét
egybegyűjtő Hármas-Körös (korábbi nevén: Nagy Körös). Minden további felszínen található víz
valamilyen kapcsolatban van a Hármas-Körössel. A Körös vidék folyóinak vízjárása -így a HármasKörösé is -szélsőséges, a legnagyobb nyári vízigények esetén előfordul, hogy nincs hasznosítható
vízmennyiség, miközben a Körösök folyamatos árvízi veszélyhelyzetet teremtenek.
A csapadékeloszlás is térben és időben is meglehetősen szélsőséges, előfordul, hogy
ugyanabban az évben komoly belvízelöntések keletkeznek, és rá pár hónappal aszály sújtja a
területet. A talajvíz szintje az elmúlt tíz évben folyamatosan csökken. Az ivóvízellátás a KözépBékési Regionális Vízrendszer igénybevételével megoldott. A város közigazgatási területén 3 db
hévízkút is található, amely az egyéb adottságokkal együtt kiváló lehetőséget teremt az
idegenforgalom fejlesztésére.

2.2.7.1 Felszíni vizek
Gyomaendrőd városa a Körösök vidékén a Hármas-Körös bal partján fekszik. A város
vízgazdálkodási helyzetének ismertetése a szerteágazó szerves kapcsolatok miatt csak a Körösvidékkel együtt lehetséges.
A Hármas-Körös gyomaendrődi, különösen annak Sebes- és Kettős-Köröshöz csatlakozó szakasza
a Körös-vidék legszebb, legromantikusabb vízpartja. A mesterséges beavatkozás ellenére
megőrizte az eredeti állat és növényvilágot. A mederátmetszések után Gyomaendrőd
közigazgatási területén 18 db holtág található.
Gyomaendrőd felszíni vízkészletének alapja a Fehér-, Fekete-, Sebes-, és Kettős-Körösök vizét
egybegyűjtő Hármas-Körös (korábbi nevén: Nagy Körös). Minden további felszínen található víz
valamilyen kapcsolatban van a Hármas-Körössel. A Körös vidék folyóinak vízjárása - így a
Hármas-Körösé is - szélsőséges, a legnagyobb nyári vízigények esetén előfordul, hogy nincs
hasznosítható vízmennyiség, miközben a Körösök folyamatos árvízi veszélyhelyzetet
teremtenek.
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2.2.7.2 Árvízi vonatkozások
A Hármas-Körös szabályozása Huszár Mátyás tervei alapján kezdődött a XIX. század elején, majd
a rendszeres mederrendezési és árvíz-mentesítési munkák Bodoki Károly új szabályozási tervei
szerint folytatódtak. Az 1869-ben alakult Gyulai Folyammérnöki Hivatal árvíz-mentesítési terve
alapján megkezdődött a töltésrendszer építése. Összesen 36 db meder kanyarulat átmetszése
mellett egymástól 600 m távolságra kiépültek az első összefüggő árvízvédelmi töltések. A
töltéskorszerűsítés az óta is folyamatos.
A töltés altalajára általánosságban jellemző, hogy a fedőréteg megfelelő vastagságú, ugyanakkor
erősen vízáteresztő. Gyakorlatőlag a védvonal teljes hosszában számolni kell a fakadóvíz és a
talpszivárgás megjelenésével nagyobb árhullámok esetén. A fakadóvíz kialakulását elősegíti a
békésszentandrási duzzasztásból eredő altalaj telítettség is.
Gyomaendrőd és külterületének Hármas-Köröstől északra eső része a 2.87. Nagy-sárréti ártéri
öblözetéhez tartozik, az árvízvédelmi töltés a 12.03. Zsófiamajori árvízvédelmi szakasz részét
képezi. A Hármas-Köröstől délre eső rész a 2.94 Békési és a 2.95 Körös-Tisza-Maros-közi ártéri
öblözetéhez tartozik. A két öblözetet a Szajol-Békéscsaba vasútvonal választja el egymástól. Az
árvízvédelmi töltés a 12.01. Szarvasi árvízvédelmi szakasz részét képezi.

A vízjárás főbb jellemzői:
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Az árhullámok a Hármas-Körösön a heves járású Fehér-, és Fekete-Körösökkel szemben
hosszan, időben elnyúlva jelentkeznek.
A folyó éves nagyvízhozama (NQ) igen szélsőséges értékek között változik. Volt olyan
árvizes év, amikor a gyomaendrődi szelvényben mért csúcsvízhozam 1684 m 3/sec (1970),
míg akadt olyan év is, amikor ennek töredéke volt az éves nagyvízhozam.
Az éves középvízhozam viszonylag egyenletesnek mondható. A középvízhozam általában
egyenletesen csökkenő tendenciát mutat a tavaszi-őszi időszakban, míg a többi
hónapban emelkedő tendenciát mutat.
A Hármas-Körös kisvízhozamának minimuma LKQ 7,06 m3/sec (1977)

A várost 11 685 m hosszúságban önkormányzati tulajdonú és kezelésű körtöltés védi az árvizek
káros hatásaitól. A töltés átlagos korona szélessége 5 m, a rézsűhajlása 1:3. A körtöltésen 480 m
hosszúságú átvágás található, amelynek szükség szerinti betöltéséhez a szükséges föld a
helyszínen biztosított.
A vízkészletek mennyiségi jellemzői
A hasznosítható vízkészlet a Hármas-Körös természetes vízhozamából, valamint a felszín alatti vizek
felhasználásából és használt vizekből tevődik össze. A megye mintegy 230 millió m3 éves felszíni
vízigénye annak ellenére nem elégíthető ki a Körösökből, hogy az éves vízmennyiség elegendő
lenne. A folyóink vízjárása ugyanis igen szeszélyes, nagyon nagy, 200-500 szoros a vízhozamok
ingadozása. Az augusztusi 80 %-os tartósságú vízhozamok alapján a Körösök természetes
vízkészlete 6,37 m3/sec, de a külföldi készletlekötést és a mederben hagyandó készletet figyelembe
véve csak 0,77 m3/sec hasznosítható vízkészlettel számolhatunk. Készletnövelő tényező a
Békésszentandrási duzzasztó által a Hármas-Körös medrében betározott vízmennyiség.
A fentiek alapján a hasznosítható vízkészlet nagy része a Tiszából érkezők a Tiszalöki és a
Kiskőrei vízlépcsők segítségével. Erre szolgál a Tisza-Körös-völgyi együttműködő vízgazdálkodási
rendszer, melynek legfőbb elemei a Tiszalöki és a Kiskörei vízlépcső a Tiszán, valamint a
Békésszentandrási vízlépcső a Hármas-Körösön valamint a Tisza-Körösök közötti vízátvezetést
lehetővé tevő Keleti- és Nyugati-főcsatorna és a Nagykunsági öntöző-főcsatorna. A fenti
műveken mintegy 20 m3/sec maximális vízhozam átvezetésére van lehetőség. Nem túlzás azt
állítani, hogy a tiszai vízátvezetés nélkül a Körösök vidéke nyáron száraz puszta képét mutatná.

2.2.7.3 Gyomaendrőd a holtágak városa

2.2.7.3.1 A holtágak keletkezése
A nagy magyar Alföld valamikor tófenék volt, s amikor a tó vize a Vaskapun át eltávozott,
hatalmas kiterjedésű mocsárvilág keletkezett. A mocsarakból több-kevesebb sziget emelkedett
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ki, száraz években több, nedves években kevesebb. A kialakult vízfolyások szállították a vidék
lefolyó csapadékát a Duna révén a tenger felé.
A Körösök által összegyűjtött vizeket a Tisza fogadja be, de a vizek levezetése a múltban nem
ment minden zavaró körülmény nélkül. A Tisza völgyének alsó szakasza ugyanis általában igen
kis esésű, mindössze 2o mm km-enként. Ezért a Körösök nem bírtak maguknak oly mély medret
vájni, hogy abban a folyók nagy vízhozama is elférjen.
A Körösöket ebben megakadályozta az a körülmény is, hogy a Duna visszaduzzasztó hatással volt
a Tiszára egészen Csongrádig, a Tisza nagy vize a Körösökön pedig Békésig. Megfigyelték már a
szabályozási munkák előtt, hogy a tetőzés kialakulása a Tiszán egy hónapig, a középvizig való
leapadás 2 hónapig, a kisvízig pedig gyakran 5-6 hónapig is eltartott. Ha időközben nyári áradás
is előfordult, akkor a Tisza, illetve Körösök áradása egész éven át tartott, elborítva a KisjenőKörösszakál és Tisza közötti lapályos körösi árterületet. Kiszámították, hogy a Tisza csak a felét
viszi le az érkező árvíztömegeknek, felét pedig árterületén tárolja.
A vizek szabályozására utaló első törvényes intézkedés a II. Mátyás által kiadott
1613.XXVII.t.c.volt, mely megengedte, hogy a vizek kiöntései ellen töltések épüljenek. Valószínű,
hogy a Körösök völgyében már ekkor létesültek kisebb vízszabályozó művek, melyek azonban
csak helyi érdekű apró töltések lehettek.
A török hódoltság, vagy inkább az ezt követő felszabadító háborúk alatt a Körösvidék
elnéptelenedett (1695. Gyula visszafoglalása) s csak az 18oo-as évek táján érte el a lakosság azt
a lélekszámot, amikor a termőföld növelése szükségesnek mutatkozott
Kezdetleges munkák nyomaira bukkantak a Sebes-Körös sárétjén, ahol az 179o-es években
végeztek csatornázási munkákat. Főleg a vármegyék (Békés, Arad, Bihar) próbálkoztak, de egykét malom áthelyezésénél többet nem igen tudtak tenni.
Az 1807. XVII. t. c. alapján már 1808-ban királyi biztost küldtek ki a Körösök vidékére. Feladata
főleg a vizek lefolyási akadályainak eltávolítása volt.
1815. évben a királyi udvar az ország vízügyeinek rendezését egy főigazgató és öt vízépítési
felügyelőre bízta. Ekkor kapott megbízást Huszár Mátyás mérnök a Körösök rendezését célzó
tervezet összeállítására.
A Huszár Mátyás -féle terv volt az első összefüggő tervezet a Körösök szabályozására. A terv
legfontosabb célkitűzése az árvízszint leszállítása volt, melyet nem az esés növelésével, hanem a
fenék mélyítésével kívánt elérni. Egy pár átvágást csak azért javasolt, hogy ezáltal a töltések
hossza megrövidülne. A folyók felső folyásán csak a malmokat kívánta eltávolítani. A terv főleg a
vizlefolyási akadályok eltávolítására, oldalelágazások eltöltésére és a mocsarak kiszárítására
vonatkoztak. Tervezetéből főleg az oldalágak eltömése, egyes akadályok eltávolítása, néhány
átmetszés valósult meg.
Még a királyi bizottság működése idején 1835-45 évek közt több átmetszés épült a HármasKörösön.
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Nagyobb lendülett vettek a Hármas-Körösön a szabályozási munkálatok 1845 után, amikor
Széchenyi István létrehozta a Tiszavölgyi Társulatot, amelynek a munkáiban a Körös Szabályozási
Társulat is részt vett. 1847-ben Bodoky Károlyt bizták meg a Körösök szabályozásának
irányitásával. Elkésztette a Körösök új szabályozási tervét, melynél Huszár és Vásárhelyi
elgondolásait vette alapul, de szilárdan vallotta, hogy a folyókat nem csupán töltésezni, hanem
elsősorban szabályozni kell.
A Hármas- és Kettős-Körösre a terv 44 átvágást vett tervbe. A kincstár csak a Kettős-és HármasKörös munkáit vállalta magára. A szabályozási munkák elvégzésére alakultak az Endrőd-turi,
Halásztelki, és Kákafoki Társulatok. 1869-ben életre hívták a Folyammérnöki Hivatalt s külföldi
szakértőket hívtak be a szabályozási tervek felülvizsgálására. 1879-re a Folyammérnöki Hivatal új
szabályozási tervet készített, melynek legfőbb célkitűzése az volt, hogy a Körösök árhulláma a
Tiszáét megelőzve érkezzék le Csongrádra.
Összefoglalva a Körösök árvizi szabályozását célzó terveket, azokat három csoportba lehet
osztani.
Az első volt az 1820-as Huszár Mátyás féle terv, a második az 1855-ös Bodoky féle terv és a
végső 1879-es folyammérnöki terv. Ezek végrehajtása során jöttek létre a Körösi holtágak.
A holtágak elsődleges funkciója általában a belvízkár elhárítás. Ennek keretében leginkább a
belvíztározás, azaz a másodlagos befogadó szerep dominál.
A további funkciók sorrendje nem jelent sorolást. A jóléti, üdülési, halászati és horgászati,
valamint strandolási és öntözési igények vízminőségi kérdéseket vetnek fel. Vannak holtágak,
ahol egyáltalán nem, de vannak ahol vízfrissitésre, azaz vízminőség javításra van lehetőség.
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2.2.7.3.2 Holtágak bemutatása
Papp-zugi holtág
A holtág 1872-73, 1874-92-93-ban jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat,
üdülés.
Teljes hossza 690 m. Átlagos szélessége 32 m. Átlagos mélysége 2,5 m.
Víztérfogata 0,052 * 106 m3

Bónom-zugi holtág
A holtág 1872-73, 1874, 1893-94-ben jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat,
üdülés.
Teljes hossza 2320 m. Átlagos szélessége 60 m. Átlagos mélysége 1,8 m.
Víztérfogata 0,23 * 106 m3
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Soczó zugi holtág
A holtág 1884-85-ben jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat, üdülés.
Teljes hossza 2000 m. Átlagos szélessége 50 m. Átlagos mélysége 2,5 m.
Víztérfogata 0,15 * 106 m3

Templom zug
A holtág 1872-73-74, 1887-ben jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat, üdülés.
Teljes hossza 1980 m. Átlagos szélessége 70 m. Átlagos mélysége 2,2 m.
Víztérfogata 0,3 * 106 m3
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Kecsegés zugi holtág
A holtág 1873-74-75, 1890-ben jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat, üdülés.
Teljes hossza 1300 m. Átlagos szélessége 60 m. Átlagos mélysége 1,8 m.
Víztérfogata 0,14 * 106 m3

Révzugi holtág
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A holtág 1885.evben keletkezett a 28/a sz.átvágás révén. Funkciója jelenleg a belvíztározási,
halászati és horgászati, üdülési igények kielégítése. A holtág a révzugi belvízi öblözet másodlagos
befogadója.
A 964 fm hosszú holtág területe maximális vízállásnál 7,7 ha. Az átlag szélessége 75 m, és 2,3 m
átlag mélységű. Engedélyezett vízszintek: maximális 80,30 mBf, belvízi üzemi 80,10 mBf

Fűzfászugi holtág
A holtág a 31. sz. átvágás 1872-73-74 évi végrehajtásakor keletkezett. Jelenlegi funkciói:
belviztározás, halászat, horgászat, öntözési, üdülési jóléti.
Endrőd és Gyoma között húzódik, mintegy 21oo m hosszban a 46 sz főközlekedési úttól Északra.
Átlagos szélessége 71 m között van. Feltöltése részben belvizekből, részben pedig egy a holtág
alsó végén lévő 0,60 m-es szivornyával történik.
Vízmércéje a szivornyánál van "0" = 78,52 mBf
Befogadója az Endrőd-gyomai határcsatornának, valamint a Görbekút -Vidó laposi csatornának.
A holtág tározókapacitása a min. és a belvízi üzemi vízszint között
161 ooo m3, a minimális és a maximális vízállások között 273 2oo m3.
A holtág területe maximális vízszint mellett 15,4 ha. A holtág Nyugati végén - amely a HármasKörös balparti védtöltésének 68+93o tkm szelvényébe torkollik - 6oo mm átmérőjű szivornya
van és szivattyúállás beépítve, mely árvízvédelmi töltést 87,82 mBf -i szinten keresztezi.
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Torzsási holtág
A holtág 1873,74,75 évben keletkezett a 34. sz. átvágás végrehajtásakor. Jelenlegi funkciói:
- belvíztározás, öntözővíz szolgáltatás, halászat, horgászat.
Torzsási holtág jelenlegi befogadója az Egei, Oláhlaposi, Bábaszigeti és a Fattyasi csatornáknak.
A holtág 145o fm, átlag 65,0 m szélesség és 2,0 m átlagos mélységű. Területe maximum
vízállásnál 12,2 ha.
Engedélyezett vízszintek:minimális 8o,93 mBf, üzemi 81,6o mBf
A holtág tározókapacitása a minimális és az üzemi vízszintek között 80 500 m3, a minimális és
maximális vízszintek között 172 200 m3 .

Német-zugi holtág
A holtág 1872,73,74 években keletkezett a Hármas -Körös 32. sz. átvágásának végrehajtásával.
Jelenlegi funkció: belviztározás, halászat, horgászat. A Hármas Körös jo.71+602 tkm. szelvényből
indul ki a Német zugi szivattyútelepnél és a 72+4o5 tkm szelvénynél tér vissza a folyó jp-i
töltéséhez. Vízgyűjtő területe lo km2. Hossza: 198o fm. Átlagszélessége 70 m, az átlagos
vízmélység 2,2 m. Maximális tározó kapacitás 0,458 x 106 m3.
A holtágba csak a közvetlen partmenti területek belvizei gyűlnek. A peresi belvízi öblözet része a
holtág. A holtág üzemelési vízszintjei vízmérce "0" és helye : 80,33 mBf a Németzugi sztp.szivóaknában. Maximális vízszint. 82,13 mBf, minimális vízszint: 8o,33 mBf, belviz üzemi: 82,13 mBf,
öntözés üzemi: 81,2o mBf

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 54

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21

Endrőd középső holtág
A holtág 1885-86 évben keletkezett a 29/a sz.átvágás révén. Jelenlegi funkciói: belviztározás,
halászat és horgászat.
Viz-gyűjtő területe: 5,0 km2. Gyomaendrőd endrődi településrészén a 46. sz. főútvonaltól
Északra eső terület csapadékvizeinek befogadója. A holtág hossza 1062 fm, területe maximális
vizállás mellett 8,o ha. Tározókapacitása a minimális és az üzemi vizszint között 23 600 m3 , a
minimális és a maximális vizszint között 39 9oo m3. Engedélyezett vizszintek: maximális 81,5o
mBf, belvizi üzem 81,3o mBf.

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 55

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21

Hantoskerti holtág
A holtág 1871,72,73,74 évben keletkezett a 33. sz. Nagyszirti meder átvágás révén. Jelenlegi
funkciója belvíztározás, öntözővíz biztosítás, vízparti üdülés, halászat, horgászat.
A 243o fm hosszú átlagosan.62 m széles és 2,5 m átlagos mélységű Gyomaendrőd Város
belterületének ÉK-i részén keletkező belvizek befogadója. A holtág felső vége a Hármas - Körös
baloldali védtöltés 74+137 tkm az alsó vége a 72+773 tkm szelvényéhez csatlakozik.
Természetes lefolyása nincs. A holtág fogadja a csapadékvizeket, valamint a strandfürdő
elhasznált vizét. Vízfrissítés céljából 1981-évben a holtág felső végén elkészült a 0 6oo-as
szivornya. A töltést 87,77 mBf-i szinten keresztezi. A szivornya kapacitása 0,5-1,3 m3/sec.
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2.2.7.4 Vízrendezés
2.2.7.4.1 Belterület elhelyezkedése a vízgyűjtőn
Gyomaendröd város belterülete belvízvédelmi szempontból a 74. sz. Mezőberényi
belvízrendszer 74/e jelű Révzugi- és 74/d jelű Füzfászugi belvízöblözetek területén a 12.09. sz.
Mezőberényi belvízvédelmi szakaszhoz tartozik.
Az Önkormányzat által megvalósított beruházás - a 74/d és 74/e jelű öblözetek terültén levő
három holtágat összekötő gravitációs csatorna - mindkét öblözetet mentesíti. A települést
szabályosan megtervezett és kivitelezett, megközelítőleg észak-dél, illetve kelet-nyugat irányú
utcahálózat jellemzi.
A városra jellemző kertvárosias beépítés, utcahálózatának mintegy 66%-a szilárd burkolattal
ellátott és az utcák csapadékvíz elvezető hálózata részlegesen kiépítettnek mondható. A város
közlekedését jelentősen meghatározó 46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezöberény
főközlekedési ú t főleg kelet-nyugati irányban szeli ketté a települést.

2.2.7.4.2 Vízrendezési művek kialakulása, helyzete
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Gyomaendröd város jelenlegi természeti környezete a XIX. századi vízrendezési munkálatok
révén jött létre. A mocsarak lecsapolása és a folyók szabályozása után keletkezett másodlagos
folyóártéri tájforma a település egyedülálló sajátossága.
A Hármas-Körös folyó medrét árvízvédelmi célú töltések követik, így az nem alkalmas közvetlen
belterületi csapadékvíz befogadására.
Az endrődi városrészen az 1872 – 1886. évek között végezett folyószabályozások
eredményeként 3, a Hármas Körös valamikori medrét magába foglaló holtág keletkezett. Ezek a
holtágak a Hármas-Körös balparti töltése mellett a 66+900 -69+900 tkm szelvényei között
találhatók. A legalsó Révzugi-, vagy Ligeti holtág 1885-ben keletkezett a 28/A jelű átvágás által.
A Révzugi holtágat a Középső-, vagy Csókási holtág követi, amely 1886-ban a 29/A jelű
átvágással jött létre.
A Középső holtág mellett a Fűzfászugi holtág van, mely az 1872 - 1874 évek között a 31 jelű
átvágáskor keletkezett.
A Gyomai városrészen a Hantoskerti holtág a Hármas-Körös balparti töltése mellett a 72+805 74+1480 tkm szelvényei között található. A holtág a 33. sz. átvágáskor keletkezett az 18711874., 1880-1882., illetve az 1888-1890. közötti években.
Ezek a holtágak természetes befogadói a települési környezetből közvetlen lefolyással bejutó
felszíni vizeknek, illetve a koncentrált csapadékvíz bevezetéseknek. A belterületi vízgyűjtőkön a
holtágakba jutnak a 74/d jelű Fűzfászugi belvízöblözet külterületi részéről érkező fölös vizek a
Görbekút-Vidólaposi csatornán keresztül, a 74/e jelű Révzugi belvízöblözet külterületi részéről
pedig az Endrőd-Fazekaszugi összekötő- és az Endrődi mellékcsatornán keresztül.
A holtágakban összegyűlő felszíni vizek az alsó holtág végeken beépített átemelők segítségével a
Hármas-Körösbe jutnak.
Gyomaendrőd város belvízelvezetése a korábbi árokrendszer kiépítése (~ 1930-as évekig)
következtében részlegesen megoldott. A befogadók adottsága folytán a későbbi kiépítések
alkalmazkodtak a főbefogadóként kijelölt holtágakhoz.
A város belterülete belvízelvezetés szempontjából 10 vízgyűjtőterületre különíthető el, melyek
ismertetése a 3.1./ pontban található.
Öntözésre berendezett terület
A Révzugi- és a Füzfászugi belvízöblözetek területén nem épült ki öntözőrendszer.
Vízügyi igazgatóság, vízgazdálkodási társulatok
A város közigazgatási területe a gyulai székhelyű Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (KÖR-KÖVŐZIG) működési területén található.
A Hármas-Körös balparti töltése menti közigazgatási terület a gyulai székhelyű Körösi
Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi területére, míg a Hármas-Körös jobb parti töltése mentén
található közigazgatási terület a békési székhelyű Körös-Berettyói Vízgazdálkodási terület
érdekeltségi területére esik.
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2.2.7.4.3 Meteorológiai- és talajvíz viszonyok
A terület éghajlata kontinentális jellegű.
Uralkodó szélirány: ÉK - DK, átlagos szélsebesség: 2,5 - 3,0 m/s.
Gyomaendrőd város belterületén önkormányzati tulajdonú és kezelésű csapadékmérő
állomások, talajvízszint észlelő kutak nincsenek. Szintén nem létesültek az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében levő és a csatornákon vízkormányzás szempontjából mértékadó
vízmércék sem.
A talajvízzel kapcsolatban megállapítható, hogy annak szintje az utóbbi évek során ingadozó, a
mélyebb térszíneken gyakran a felszín közelébe kerül.
A talajvíz felszín alatti legmagasabb mélysége 0-1 m közötti, legalacsonyabb mélysége pedig 4-6
m közötti.
A város közigazgatási területén található a KÖR-KÖVÍZIG működtetésében levő 361. számú
(Endrődi városrész külterületén található) és a 362. számú (Gyomai városrész belterületén
található) talajkutak, melyeknek vízjárási adatai az ősmedrek aktív viselkedésére mutatnak. A
361. sz. talajvízszint észlelő kút kútperem magassága 85,01 m Bf., amely három időszakban
különleges szinten kulminált: 1956. júliusában 83,25 m Bf; 1970. áprilisában 83,99 m Bf; 2000.
májusában pedig 84,19 m Bf. magassági szinten.
A 362. sz. talajvízszint észlelő kút kútperem magassága 86,27 m Bf, 1987. óta eddig észlelt
talajvízszint minimum 500 cm, maximum 302 cm volt, az átlagos talajvízszint pedig 408 cm.

2.2.7.4.4 Csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése
Vízgyűjtő terület lehatárolás
A település belterületi csapadékvizeit szállító csatornák - a város természeti adottságából
adódóan - a külterületek felöl érkező belvizek befogadására az Önkormányzat által
megvalósított fejlesztések következtében alkalmasak és az így összegyűjtött belvizeket
biztonságosan tudják a befogadóba eljuttatni.
A bel- és külterületi csapadékvizeket elvezető vízgazdálkodási létesítmények (csatornák)
vízgyűjtőterületei, öblözetei a következők:
1. jelű Pásztor János utcai
2. jelű Polányi Máté utcai
3/1. jelű Besenyszeg utcai
3/2. jelű Kállai Ferenc - Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák
5. jelű Révzugi holtág mindkét oldala
6. jelű Középső holtág mindkét oldala
7. jelű Endrődi határcsatorna és a Fűzfászugi holtág közvetlen
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8.jelű Görbekút-Vidólaposi csatorna közvetlen
9. jelű Szénáskerti csatorna
10. jelű Fazekas zugi
Külterületi befogadói viszonyok
Gyomaendrőd területéről lefolyó csapadékvizek végső befogadója a Magyar Állam tulajdonában
és a KÖR-KÖVIZIG (5700 Gyula, Városház u. 26. sz.) kezelésében levő
Belterületi befogadói viszonyok
Endrődi városrész
Az Endrődi városrész területen lévő három holtág (Révzug-, Középső- és Fűzfászugi holtág) az
eredeti folyásirányuknak megfelelően gravitációs csatornákkal összekötésre kerültek. Az
összekötések a Révzugi holtág felső és a Középső holtág alsó vége, illetve a Középső holtág felső
és a Fűzfászugi holtág alsó vége között létesültek. Az összekötésekből következően a fölös vizek
átemelése egy helyen, a Révzugi holtág alsó végén (Hármas-Körös bp. 66+920 fkm
szelvényében) történik elektromos üzemű szivattyúkkal. A holtágak közötti vízforgalom
szabályozását és az árvízvédelmi előírásoknak történő megfelelést az összekötő csatornákon
megépített tiltós műtárgyak biztosítják.
A Révzugi holtág alsó végén kiépített szivattyútelep paraméterei:
1 db 220 l/s vízszállítású FLYGT CP 3201 LT típ. búvárszivattyú,
emelőmagasság:7,5 m, csatlakozó nyomócsőcsonk mérete: 350 mm.
2 db 440 l/s összvízszállítású FLYGT CP 3300 LT típ. búvárszivattyú,
emelőmagasság: 7,0 m, csatlakozó nyomócsőcsonk mérete: 350 mm.
A nyomócső átvezetés főbb adatai:
helye: Hármas-Körös bp. 66+920 fkm, MÁSZ 87,37 m Bf, LNV 87,37 m Bf.
keresztező nyomócsövek mérete, anyaga: NA 350 és NA 700 acélcső
A Fűzfászugi holtág alsó végén kiépített szivattyútelep paraméterei:
1 db 400 l/s teljesítményű FLYGT L 3300 LL típ. szivattyú, emelőmagasság: 6,5 m,
csatlakozó nyomócsőcsonk mérete: 600 mm.
A nyomócső átvezetés főbb adatai:
helye: Hármas-Körös bp. 69+847 fkm, MÁSZ 87,42 m Bf, LNV 87,37 m Bf.
keresztező nyomócső mérete, anyaga: NA 600 acélcső.

Gyomai városrész
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A Gyomai városrészen levő Hantoskerti holtág a településrész déli és keleti területén keletkező
csapadékvizek közvetlen befogadója.
A Hantoskerti holtág alsó végén kiépített (tartalék) szivattyútelep paraméterei:
2 db 449 l/s teljesítményű GRUNDFOS S 3806 L1A511 típ. szivattyú,
emelőmagasság: 7,5 m, csatlakozó nyomócsőcsonk mérete: 300 mm.
A nyomócső átvezetés főbb adatai:
helye: Hármas-Körös bp. 72+749 fkm, MÁSZ 87,58 m Bf, LNV 87,82 m Bf.
keresztező nyomócső mérete, anyaga: NA 600 acélcső. Vízfrissítés céljából a holtág felső
végén levő szivornya paraméterei:
helye: Hármas-Körös bp. 74+137 fkm, MÁSZ 87,66 m Bf, LNV 87,82 m Bf.
keresztező szivornyacső mérete, anyaga: NA 600 acélcső, kapacitása: 0,5 - 1,3 m3/s.
Gyomaendrőd Város Önkrmányzatának tulajdonában és kezelésében levő vízgazdálkodási
létesítmények.
Külterületi csapadékvíz elvezető csatornák
A település geológiai helyzetéből adódóan a belterületi csapadékvíz elvezető csatornák a város
külterületéről érkező csapadékvizeket is fogadni tudják.
A belterületi befogadó csatornákba a következő külterületi csapadékvíz elvezető csatornák
torkollanak:
a./ Révzugi öblözet területén:

Endrőd-Fazekaszugi összekötő csatorna, tulajdonos: Magyar Állam, üzemeltető,
kezelő: Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 20. sz.)
Torkolati csatorna, tulajdonos: Magyar Állam, kezelő: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
(5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 20. sz.)

Endrődi mellékcsatorna, tulajdonos és kezelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzat,
üzemeltető: Gyomaszolg Ipari Park KFT.
b./ Füzfászugi öblözet területén:






Endrődi határcsatorna, tulajdonos és kezelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzat, (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.), üzemeltető: Gyomaszolg Ipari Park KFT. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz.)
Nyugati I. mellékág, tulajdonos: Magyar Állam, kezelő: Körösi Vízgazdálkodási
Társulat (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 20. sz.)
Nyugati II. mellékág, tulajdonos: Magyar Állam, kezelő: Körösi Vízgazdálkodási
Társulat (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 20. sz.)
Keleti mellékág, tulajdonos: Magyar Állam, kezelő: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
(5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 20. sz.)
Fűzfászugi csatorna, tulajdonos: Magyar Állam, kezelő: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
(5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 20. sz.)
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Magtárlaposi csatorna, tulajdonos: Magyar Állam, kezelő: Körösi Vízgazdálkodási
Társulat (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 20. sz.)
Borbélyéri csatorna, tulajdonos: Magyar Állam, kezelő: Körösi Vízgazdálkodási Társulat
(5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 20. sz.)
Görbekút-Vidólaposi csatorna, tulajdonos és kezelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzat,
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.), üzemeltető: Gyomaszolg Ipari Park KFT. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz.)
Görbekút-Vidólaposi I. mellékág, tulajdonos: Magyar Állam, kezelő: Körösi
Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 20. sz.)

Belterületi rendszer ismertetése
A csatornák csak a csapadék- és belvíz elvezetését szolgálják, egyéb (pl. öntözés) funkciót nem
látnak el.
1. jelű vízgyűjtőterület:
Az 1. jelű vízgyűjtőterület Gyomaendrőd város Endrődi városrészének keleti- és Gyomai
városrészének nyugati területeit foglalja magába a Kossuth-, Bajcsy-Zsilinszky-, a Fő utca és a
Kovács Imre utcák közötti területen. A vízgyűjtőterületet észak-déli irányban keresztülszeli a
120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal.
Az 1. jelű vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornája a CS 1-0-0 jelű főgyűjtő csatorna, amely a
Petőfi Sándor utcából indul ki, keresztezi a Zrínyi utcát, majd a Pásztor János utcán át a
Vásártelepi lakótelep mellett a vasútvonal alatti bújtató jellegű átereszig halad. Ettől a
műtárgytól a főgyűjtő csatorna az Ipari Park területén levő volt Gyomai csatorna nyomvonalán a
Szénáskerti csatorna 0+435 fm szelvényébe torkollik. A Szénáskerti csatorna befogadója a
Görbekút-Vidólaposi csatorna 1+015 szelvénye. A Görbekút-Vidólaposi csatorna közvetlenül a
Fűzfászugi holtág 0+808 fm szelvényébe vezeti az 1. jelű vízgyűjtőterület fölös csapadékvizeit.
A Szénáskerti - és a Görbekút Vidólaposi csatornák Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) tulajdonában és kezelésében vannak.
Az 1. jelű öblözet belvizeinek belterületi főbefogadója a Fűzfászugi holtág, melyet az alábbi
adatok jellemeznek:
- holtág hossza: 2 137 m,
- vízfelülete: 16,67 ha,
- víztérfogata: 335 000 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 81,20 m B f ,
- maximális vízszint: 81,45 m Bf,
- belvíz tározási kapacitása: 125 025 m3.
CS 1-0-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 77,01 ha, torkolati vízhozam: 376 l/s, hossza: 1 170 fm, zárt
csatorna hossza: 587,5 fm, nyílt burkolt csatorna hossza: 582,5 fm, fenékszélesség: 60
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cm, 0+106-0+424 fm között, 40 cm, 0+905-1 + 170 fm között, rézsűhajlás: 0+1060+424fm között TB 60/100/80 burkolóelem, felette 1 : 1,5 0+905-l+170fm között TB
40/70/50 burkolóelem, felette 1 : 1,5.
2. jelű vízgyűjtőterület:
A 2. jelű vízgyűjtőterület Gyomaendrőd Város Endrődi városrészének déli-délnyugati területeit
foglalja magába, a vízgyüjtőterület északi határa az Endrődi utca vonaláig, a keleti határa a
Polányi Máté utcáig, déli határa az Endrődi körtöltésig, a nyugati határa a Szélmalom utcáig tart.
A vízgyüjtőterületet átmetszik a 443. sz. Gyomaendrőd-Szarvas közötti és a 4642. sz.
Gyomaendrőd-(Kondoros) Nagyszénás-Szentes közötti közlekedési utak
A 2. jelű vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornája a CS 2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna, amely az
Endrődi körtöltés anyagárkában halad, keresztezi az Endrődi köztemetőhöz vezető utat, a
Kondorosra vezető közutat, ahol az Endrődi mellékcsatorna külterületi fölös vizeit fogadja. Innen
továbbra is a körtöltés anyagárkában halad, majd keresztezi a Szarvasra vezető közutat, ezután
az Endrőd-Fazekaszugi összekötő csatorna külterületről érkező fölös vizeit fogadja és a Selyem
útig a körtöltés anyagárkában halad. A Selyem úttól egészen a befogadóig mélyen beágyazódott
nyomvonalon torkollik be a Révzugi holtág 0+160 fm szelvényébe.
Az 2. jelű öblözet belvizeinek belterületi főbefogadója a Révzugi holtág, melyet az alábbi adatok
jellemeznek:
- holtág hossza: 954 m,
- vízfelülete: 7,40 ha,
- víztérfogata: 151 000 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 80,90 m Bf,
- maximális vízszint: 81,25 m Bf.
CS 2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei: torkolati vízgyűjtőterülete: 89,1 ha,
torkolati vízhozam: 288 l/s, hossza: 2 405 fm, zárt csatorna hossza: 73 fm, nyílt burkolt
csatorna hossza: 2119 fm, nyílt földmedrű csatorna hossza: 213 fm, fenékszélesség:
1,0 m, 0+000-0+293 fm között, 60 cm, 0+213-1+220 fm és 1+293-2+029 fm között, 40
cm, 2+029-2+405 fm között, rézsűhajlás: 0+000-0+293 fm között 1 : 2, 0+213-1+220
fm között TB 60/100/80 burkolóelem, 1+293-2+029 fm között II 60/70 burkolóelem,
2+029-2+405 fm között 1/40 burkolóelem.
3. jelű vízgyűjtőterület:
A 3. jelű vízgyűjtőterület a 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal két oldalán
helyezkedik el a Gyomai városrész területén. A vasútvonal nyugati oldalán a Fő utca felett a
Gyomai körtöltés és a Hármas-Körös védtöltése közötti területen terül el. Míg a vasútvonal
keleti oldalán levő vízgyűjtőterület az 1. jelű vízgyűjtőterület feletti részen, északról a HármasKörös védtöltése, keleti irányból természetes magasvonulatok által közbezárt területen
található.

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 63

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21
A 3. jelű vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornája a CS 3-0-0 jelű főgyűjtő csatorna, amely a
vasútvonal keleti oldalán levő vízgyűjtőterületen a Kállai Ferenc utca és a Hármas-Körös balparti
töltése között levő csapadékvíz tározótól a Kállai Ferenc utcán halad a 120. sz. SzajolBékéscsaba-Lőkösháza Máv Zrt. vasútvonal 476+40 hm szelvényében lévő vasúti átersz
irányába. A vasútvonal keresztezése után a Géza fejedelem utcában folytatódik a Bessenyszegi
útig és ott déli irányba fordulva halad majdnem a Balassi utcáig ahol keresztezi a Gyomai
körtöltést és a Fűzfás zugi holtág 1+-500 fm szelvényében torkollik a befogadóba.
Közvetlen befogadója a Füzfás zugi holtág, melyet az alábbi adatok jellemeznek:
- holtág hossza: 2 137 m,
- vízfelülete: 16,67 ha,
- víztérfogata: 335 000 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 81,20 m B f ,
- maximális vízszint: 81,45 m Bf.,
- belvíz tározási kapacitása: 125 025 m3.
CS 3-0-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei: torkolati vízgyűjtőterülete: 65,71 ha,
torkolati vízhozam: 253 l/s, hossza: 1 304 fm, zárt csatorna hossza: 147,5 fm, nyílt
burkolt csatorna hossza: 1 156,5 fm, fenékszélesség: 60 cm, 0+000-0+660 fm között,
40 cm, 0+660-1+304 fm között, rézsűhajlás: 0+000-0+660 fm között TB 60/100/80
burkolóelem, felette 1 : 1,5;
0+660-1+228 fm között TB 40/70/50 burkolóelem, felette 1 : 1,5; 1+2281+304 fm között 1/40 burkolóelem.
4. jelű vízgyűjtőterület:
A 4. jelű vízgyűjtőterület Gyomaendrőd város Gyomai városrészének déli és keleti területeit
foglalja magába.
A 4. jelű öblözet belvizeinek belterületi főbefogadója a Hantoskerti holtág, melyet az alábbi
adatok jellemeznek:
- holtág hossza: 2 364 m,
- vízfelülete: 15,1 ha,
- víztérfogata: 474 650 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 81,22 m Bf.,
- maximális vízszint: 81,67 m Bf.
- víz frissítése: NA 600 szivornyával.
Ezen vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornáinak ismertetése:
CS 4-1-0 jelű főgyűjtő csatorna az Arany János és a Mirhóháti utcák közötti szakaszát, a Dobó
István, Hunyadi utca elejét foglalja magába. A főgyűjtő csatorna a Gyomaendrőd 251 és 277
hrsz-ú csatorna nyilvántartású földrészleteken át a Hunyadi utcát és a Hősök útját keresztezve a
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Dobó István utca elején áthaladva a Hantoskerti holtág balpart 1+311 fm szelvényébe torkollik
81,54 m Bf-i küszöbszinttel.
CS 4-1-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 12,55 ha,
nyílt burkolt csatorna hossza: 388 fm,
fenékszélesség: 40 cm,
rézsűhajlás: PRT 40/40/50 burkolóelem a 0+222-0+586 fm között, 0+000-0+016 fm
között 1 : 1,5.
CS 4-2-0 jelű főgyűjtő csatorna a Kisrét, a Kis Bálint, a Vörösmarty, a Batthyány, a Liszt Ferenc
utcákat, a Hősök útja, Kisrét és Vörösmarty utcák közötti szakaszát foglalja magába. A főgyűjtő
csatorna a Batthyány utcán halad és a Dobó utcát keresztezve a Hantoskerti holtág balpart
1+478 fm szelvényébe torkollik 81,00 m Bf-i küszöbszinttel.
CS 4-2-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtő területe: 25,56 ha,
torkolati vízhozam: 196 l/s,
hossza: 357 fm,
zárt csatorna hossza: 147 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 210 fm,
fenékszélesség: 40 cm,
rézsűhajlás: TB 40/70/50 burkolóelem a 0+171-0+357 fm között, 0+000-0+024 fm
között 1 : 1,5.
CS 4-2-1 jelű mellékcsatorna a CS 4-2-0 jelű főgyűjtő csatornához csatlakozik annak 0+171 fm
szelvényében, mely a Hősök útja felső szakaszának csapadékvizeit fogadja be. CS 4-2-1 jelű
mellékcsatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 1,05 ha,
torkolati vízhozam: 25 l/s,
hossza: 138 fm,
zárt csatorna hossza: 6 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 132 fm,
fenékszélesség: 40 cm,
rézsűhajlás: TB 40/70/50 burkolóelem a 0+006-0+017 fm között, PRT 40/40/50
burkolóelem a 0+017-0+138 fm között.
CS 4-3-0 jelű főgyűjtő csatorna a Hantoskerti holtág balpart 1+820 fm szelvényébe torkollik
81,04 m Bf-i küszöbszinttel.
A főgyűjtő csatorna első 200 m-es szakasza után keresztezi a Dobó István utcai városi
árvízvédemi körtöltést. A keresztezés után a Kálvin utcában folytatódik, ahol a Kálvin utcába
beékelődött 1386 hrsz-ú ingatlant kikerüli és azt követően az 1396 hrszú önkormányzati
tulajdonú mélyfekvésű földrészleten és a Hősök útja menti 670 hrsz-ú közterületen át a 668/4
hrsz-ú záportározó funkciójú földrészleten folytatódik. A 668/4 hrsz-ú földrészletet elhagyva a
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46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény főközlekedési út keresztezése után a 2833
hrsz-ú mély fekvésű területen folytatódik a végszelvényig, ahol csatlakozik a Gárdonyi Géza utcai
2830 hrsz-ú területen levő záportározó meglevő 060 cm méretű beton anyagú műtárgyához
(átereszéhez).
A CS 4-3-0 jelű főgyűjtő csatorna nyomvonala, illetve annak magassági vonalvezetése úgy került
kialakításra, hogy a záportározó funkciót ellátó Gyomaendrőd 2830, 2833, 668/4 és 1396 hrsz-ú
területek üríthetőségét is el tudja látni. A főgyűjtő csatorna 0+556 fm szelvényében levő tiltós
áteresz úgy került kialakításra, hogy a műtárgynál 33 cm-es küszöb
CS 4-3-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 41,40 ha,
torkolati vízhozam: 216 l/s, a 0+556 fm szelvénybe érkező, a záportározók által
csillapított vízhozam terhelés 205 l/s, hossza: 2 109 fm, zárt csatorna hossza: 377 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 1 732 fm,
fenékszélesség: 60 cm, kivéve 0+556-0+988 fm-ek közötti szakasz, ahol 1,0-2,0 m
közötti,
rézsűhajlás: 1 : 1,5; kivéve 0+556-0+988 fm-ek közötti szakasz, ahol 1 : 2.
CS 4-3-1 jelű mellékcsatorna a CS 4-3-0 jelű főgyűjtő csatornához csatlakozik annak 0+550 fm
szelvényébe, mely az 1396 hrsz-ú, csatorna nyilvántartású földrészleten Hősök útja és Kálvin
utcán halad.
CS 4-3-1 jelű mellékcsatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 27,91 ha, torkolati
vízhozam: 217 l/s, hossza: 404 fm,
nyílt burkolatlan csatorna hossza: 129 fm, nyílt burkolt csatorna hossza: 275 fm,
fenékszélesség: 60 cm, 0+000-0+129 fm között, 40 cm, 0+129-0+272 fm között, 30
cm, 0+272-0+404 fm között, rézsűhajlás: 1 : 2 kivéve 0+129-0+272 fm-ek közötti
szakasz, ahol a TB 40/70/50 burkolóelem felett 1 : 1,5 és 0+272-0+404 fm között,
ahol a TB 30/50/40 burkolóelem felett nincs rézsű képezve.
CS 4-3-11 jelű mellékcsatorna a CS 4-3-1 jelű mellékcsatornához csatlakozik annak 0+272 fm
szelvényében, mely a Hősök útja, Kálvin és Vörösmarty utcák közötti szakasz vízelevezetését
biztosítja.
CS 4-3-11 jelű mellékcsatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 5,97 ha, torkolati
vízhozam: 112 l/s, hossza: 152 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 152 fm,
fenékszélesség: 30 cm,
rézsűhajlás: TB 40/70/50 burkolóelem a 0+000-0+079 fm között,
TB 30/50/40 burkolóelem a 0+079-0+152 fm között.
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5. jelű vízgyűjtőterület
A vízgyűjtőterület a település Endrődi településrészének északi- észak-keleti területeit foglalja
magába. Határa északon és nyugaton a Hármas-Körös bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés,
délen a Kenderáztató- és a Selyem utca menti terület, keleten a 46. sz. TörökszentmiklósGyomaendrőd-Mezőberény közötti főközlekedési út és a 443. sz. Gyomaendrőd-Szarvas közötti
közlekedési út.
Az 5. jelű vízgyüjtő területen kiépített főgyüjtő csatorna nincs. A vízgyüjtő területen lévő
utcákban meglévő, kiépített csapadékvíz elvezető csatornahálózat a CS 2-0-0 jelű főgyüjtő
csatornába, illetve közvetlenül a Révzugi holtágba vezetik a káros vizeket. A vízbevezetések
gravitációs kiépítésűek.
A vízgyűjtőterület belvizeit befogadó a Révzugi holtág ismertetésére vonatkozó adatokat lásd a
2. jelű vízgyűjtőterület ismertetésénél.
6. jelű vízgyűjtőterület
A vízgyűjtőterület a település Endrődi településrészének északi- és keleti területeit foglalja
magába. Határa északon a Hármas-Körös bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés, keleten a
Fűzfászugi holtág, délen és nyugaton a 46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény
közötti főközlekedési út.
A 6. jelű vízgyűjtőterületen kiépített főgyűjtő csatorna nincs. A vízgyűjtőterületen levő utcákban
meglevő, kiépített csapadékvíz elvezető csatornahálózat közvetlenül a Középső- és a Fűzfászugi
holtágakba vezetik a káros vizeket. A vízbevezetések gravitációs kiépítésűek.
A vízgyűjtőterület belvizeit befogadó a Révzugi holtág ismertetésére vonatkozó adatokat lásd a
2. jelű vízgyűjtőterület ismertetésénél.
A Középső holtágat, mint befogadót, az alábbi adatok jellemeznek:
- holtág hossza: 1 077 m,
- vízfelülete: 6,28 ha,
- víztérfogata: 170 000 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 81,10 m Bf,
- maximális vízszint: 81,50 m Bf.
7. jelű vízgyűjtőterület
A vízgyűjtőterület a település Endrődi településrészének déli-délkeleti-keleti területeit foglalja
magába. Határa északon, a 46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény közötti
főközlekedési út, keleten az Endrődi körtöltés és az Endrődi határcsatorna, délen az Endrődi
körtöltés, keleten pedig a Toronyi utca.
A 7. jelű vízgyűjtőterületen kiépített főgyűjtő csatorna nincs. A vízgyűjtőterületen levő utcákban
meglevő, kiépített csapadékvíz elvezető csatornahálózat a CS 2-0-0 jelű főgyűjtő csatornába és
az Endrődi határcsatornába vezeti a belterületi káros vizeket. A vízbevezetések gravitációs
kiépítésűek.
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A vízgyűjtőterület belvizeinek befogadói a Révzugi- és a Fűzfászugi holtágak. Ezen befogadó
holtágak ismertetésére vonatkozó adatokat lásd az 1. és 2. jelű vízgyűjtőterületek
ismertetésénél.
8. jelű vízgyűjtőterület
A 8. jelű vízgyűjtőterületet északon a 46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény
közötti főközlekedési út, keleten a 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal,
nyugaton a 4642. sz. Gyomaendrőd-(Kondoros) Nagyszénás-Szentes közötti közlekedési út,
délen természetes vízválasztó domborzat határolja.
A vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornája a Görbekút-Vidólaposi csatorna, amely külterületi
és belterületi vízgyüjtőket egyaránt mentesíti és a Fűzfászugi holtág 0+808 fm szelvényében
torkollik a befogadóba.
A csatorna belterületi szakasza Gyomaendrőd város Gyomai településrészén a 120. sz. SzajolBékéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal nyugati oldala mellett a 46. sz. TörökszentmiklósGyomaendrőd-Mezőberény főközlekedési út alatt található a csatorna 1+510 fm szelvényéig.
Innen egészen a végszelvényéig, az 3+714 fm szelvényig a külterületen képződő káros vizek
elvezetését biztosítja. A Fűzfászugi holtágra, mint befogadóra vonatkozó adatokat lásd az 1. jelű
vízgyűjtőterület ismertetésénél.
Görbekút-Vidólaposi csatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 3 010,2 ha, ebből belterület 239,9 ha,
külterület 2 770, 3 ha,
torkolati vízhozam: 758 l/s,
hossza: 3 714 fm,
zárt csatorna hossza: 178 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 837 fm,
nyílt burkolatlan csatorna hossza: 2 699 fm,
fenékszélesség: 1,00 m 0+000-0+087 fm és 1+020- 33+714 fm között,
0,60 m 0+087-1+020 fm között, rézsűhajlás: 0+000-0+087 és
1+020- 3+714 fm között 1 : 1,5
TB 60/100/80 burkolóelem 0+087-1+020 fm között, felette 1 : 1,5 A csatorna torkolati
vízszállítása: belterületről származóan 758 l/s, külterületről származóan 693 l/s, a belterületi és
külterületi vízhozamok az eltérő levezetési idő miatt egyidejűleg nem okoznak terhelést a
csatornának, a külterületről érkező vízhozamok a belterületi zavartalan kellő idejű vízelevezetés
érdekében a belterület - külterület határán az 1+510 fm szelvényben betervezett 80 cm tiltós
műtárgy által visszatarthatók.
9. jelű vízgyűjtőterület
A 9. jelű vízgyűjtőterület Gyomaendrőd város Gyomai településrészén, a 120. sz. SzajolBékéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal, nyugati oldala mentén található, északi oldalon a
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46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény főközlekedési út a határa, keleti oldalon a
Görbekút-Vidólaposi csatorna vízgyűjtőterülete, délen természetes vízválasztó domborzat
határolja.
A vízgyűjtőterület befogadója a Szénáskerti csatorna, mely a Görbekút-Vidólaposi csatorna
1+020 fm szelvényébe torkollik. Nyomvonala a torkolattól a Selyem út északi oldalán és a Kovács
Imre utca keleti oldalán halad a 0+435 fm szelvényéig, ahol az 1. jelű vízgyűjtőterület fő
belvízelvezető csatornája a CS 1-0-0 jelű főgyűjtő csatorna torkolata van. A Kovács Imre utcától
az Ipari Park mellet levő út irányában halad egészen a végszelvényig, ezáltal az Ipari Park
területét és a hozzá tartozó 26,1 ha külterületről érkező csapadékvíz elevezetését biztosítja.
A Fűzfászugi holtágra, mint befogadóra vonatkozó adatokat lásd az 1. jelű vízgyűjtőterület
ismertetésénél.
A Szénáskerti csatorna jellemző paraméterei:
hossza: 1 458 fm, zárt csatorna hossza: 79 fm, nyílt burkolt csatorna hossza: 907 fm,
nyílt burkolatlan csatorna hossza: 472 fm, fenékszélesség: 40 cm, 0+986-1+458 fm
között, 60 cm 0+079-0+986 fm között, rézsűhajlás: TB 60/100/80 burkolóelem a
0+079-0+986 fm között, felette 1 : 1,5 0+986-1+458 fm között 1 : 1,5.
10. jelű vízgyűjtőterület
A vízgyűjtőterület a település Endrődi településrészének legkeletibb és déli területeit foglalja
magába az Endrődi körtöltés mindkét oldalán. Határa északon és keleten a Hármas-Körös bal
parti elsőrendű árvízvédelmi töltése, délen az Orgona utca, nyugaton pedig szintén az Orgona
utca, valamint a Szélmalom- és Akác utcák közötti vonal.
A 10. jelű vízgyűjtőterületen kiépített főgyűjtő csatorna nincs. A vízgyűjtőterületen levő
utcákban meglevő, kiépített csapadékvíz elvezető csatornahálózat a CS 2-0-0 jelű főgyűjtő
csatornába vezeti a káros vizeket. A vízbevezetések gravitációs kiépítésűek.
A vízgyűjtőterület belvizeit befogadó a Révzugi holtág ismertetésére vonatkozó adatokat lásd a
2. jelű vízgyűjtőterület ismertetésénél.
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2.2.7.4.5 Információs hálózat
Gyomaendrőd város területén a belvízvédekezéshez szükséges kiépített hírközlési (információs)
hálózat nincs. Belvízvédekezés esetén a védekezést irányító szervezet (önkormányzat) mobil
telefonok kiosztásával gondoskodik a védekezésben résztvevő személyek irányításáról,
információ cseréjének megoldásáról.
2.2.7.4.6 Belvíz tározásra igénybevehető területek (záportározók)
Geodéziai felmérések és a földhivatali nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a meglevő
záportározók területe lokális érdekek miatt folyamatosan csökken, nincs összefüggésben a
településrendezési koncepcióval, ezért koncentrált belvíz elöntésnek vannak kitéve ezek a
területek.
A záportározókba történő csapadékvíz bevezetést (rávezethetőséget) magassági viszonyok miatt
vizsgálni, elemezni szükséges.
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2.2.7.4.7 Záportározók helye, nagysága, művelési ága:
Endrődi körtöltés, Fazekasi- Kisbök utcák közötti 6231/1 hrszú ingatlannak, 0,20 ha nagyságú
területe, művelési ág: gyep, legelő;
1. Orgona-, Selyem- Kenderáztató utcák közötti 6102 hrszú, ingatlannak, 0,35 ha
2. OMV benzinkút, Fő út, 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal nyugati
oldala, Selyem- és az Ipartelepi u. közötti 3735/3 hrszú ingatlannak, 1,51 ha nagyságú
területe, művelési ág: mocsár;
3. Fő út, 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal nyugati oldala, és a
Balassi utca által közrezárt 2941 hrszú ingatlannak 0,71 ha nagyságú területe, művelési
ág: mocsár;
4. Balassi utca, 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal nyugati oldala, és
a Géza fejedelem utca által közrezárt 3038 hrszú ingatlannak, 0,21 ha nagyságú területe,
művelési ág: mocsár;
5. Géza fejedelem utca, 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal nyugati
oldala, és a Dávidházi Sámuel utca által közrezárt 3040 hrszú ingatlannak, 0,04 ha
nagyságú területe, művelési ág: mocsár;
6. Dávidházi Sámuel utca, 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal
nyugati oldala által közrezárt 3040 hrszú ingatlannak 0,07 ha nagyságú területe, művelési
ág: beépítetlen terület;
7. Ady Endre utca, 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal nyugati oldala
által közrezárt 3040 hrszú ingatlannak 0,05 ha nagyságú területe, művelési ág:
beépítetlen terület;
8. A Lévai és a Kossuth Lajos utcák között, a 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt.
vasútvonal keleti oldala menti 3743/3 hrsz-ú ingatlannak 0,10 ha nagyságú területe,
művelési ág: beépítetlen terület;
9. Az Árpád-, Kállai Ferenc, Luther utcák és a Hármas-Körös balparti töltése által közbezárt
2092 hrsz-ú ingatlannak 1,00 ha nagyságú területe, művelési ág:
10. A Katona József utca utcák között, a 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt.
vasútvonal keleti oldala közötti 2876/3 hrsz-ú ingatlannak 0,78 ha nagyságú területe,
művelési ág: kivett, vízállás;
11. A Lévai- Széchenyi utcák között a Gyóni Géza utcai tömb belső 2654, 2643, 2642, 2641,
2640/2, 2634 és 2635 hrsz-ú ingatlanokból 0,73 ha nagyságú terület, művelési ágak:
beépítetlen terület; lakóház udvar;
12. A Gyóni Géza, Széchenyi- és Gárdonyi Géza utcák közötti tömb belső, 2681 hrsz-ú
ingatlannak 0,52 ha nagyságú területe, művelési ág: szántó, vízállás;
13. Gárdonyi Géza utcai 2830 hrsz-ú területen levő ingatlannak 1,20 ha nagyságú területe,
művelési ág: kivett, mocsár;
A CS 4-3-0 jelű csatorna 0+456- 1+120 fm közötti szakasza mentén a 1396 hrszú ingatlannak
3,86 ha nagyságú területe csak feltételesen, szükség esetén jelölhető ki vízvisszatartásra, pl.
belvízi havária esetén. Ennek a területnek a földhivatali nyilvántartás szerint művelési ága:
udvar.
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2.2.7.4.8 Mezőgazdasági vízhasznosítás
Gyomaendrőd közigazgatási területét négy öntöző rendszer is érinti. Északon a Hármas-Körös
szórvány és Körösladányi, délen a Fazekaszugi és Félhalmi öntöző rendszerek.
A Hármas-Körös szórványban kettős hasznosítású csatornákból és holtágakból lehetséges az
öntözés. Főcsatornái, holtágai rendeltetés szerint kettős működésűek, belvízelvezetésre
(tározásra) és öntözővíz szolgáltatásra, halas hasznosításra szolgálnak. A szórvány főművei:
Németzugi szivornya (tápcsatorna és holtág), Templomzugi szivornya (tápcsatorna és holtág,
Soczózugi, Bónomzugi holtágak és összekötő csatornáik), Peresi gravitációs zsilip (tápcsatorna és
holtág, Malomzug-Simafoki főcsatorna), Fűzfászugi szivornya (tápcsatorna és holtág). Az
öntözőművek közül állami kezelésben a Peresi szivornya és holtág, a Malomzug-Simafoki és a
Telki-Peresi főcsatorna van, a többi önkormányzati kezelésben üzemel.
A Körösladányi öntözőrendszerben a rendszerváltozás óta lassan megszűnt a vízigény. A magas
vezetésű rendszer tíz év óta nem üzemel igény hiányában. A használaton kívüli öntözőcsatornák
karbantartásának, gaztalanításának elmaradása komoly környezetvédelmi problémát jelent.
A Hármas-Köröstől délre eső terület Nyugati határán az állami tulajdonú, FVM kezelésű DécsFazekaszugi öntözőrendszert a Fazekaszugi Kft. üzemelteti. Az öntözőrendszer a DécsFazekaszugi öntözőfőcsatornát, a DF-1 öntözőcsatornát és a Malomzug-Décsipusztai csatornát
foglalja magába.
A Hármas-Köröstől délre eső terület Keleti határán az állami tulajdonú, FVM kezelésű Félhalmi
öntözőrendszert a Körösi Vízgazdálkodási Társulat üzemelteti. Az öntözőrendszerből a Danzugi
alrendszer és a Félhalmi holtág alsó vége érinti az önkormányzat területét. A Danzugi alrendszer
főművei: Danzugi szivornya, Danzugi tápcsatorna és holtág, Danzugi öntözőszivattyútelep,
Félhalmi öntözőfőcsatorna.
2.2.7.4.9 Felszín alatti vizek
2.2.7.4.9.1 Talajvizek
A felszínhez legközelebb lévő talajvízről az országos törzskút hálózatban lévő T04038 törzsszámú
3196 kútszámú Gyomaendrőd nevű talajvízszint észlelőkút vízállásaiból tudhatunk meg
adatokat. A kutak pontszerű kiterjedéséből adódóan csak kis területre adhat megbízható adatot,
de Gyomaendrődhöz való közelsége miatt elég jellemző adatokat mutat a vizsgált területről. A
talajvízszint érzékeny a felszínről érkező vízutánpótlásra. A talajvízszint észlelőkút adatai szerint
a 80-as évek közepétől a talajvízszint fokozatos csökkenése volt megfigyelhető. A tereptől
számítva az éves közepes talajvízszint 118 cm-től fokozatosan csökken a 270 cm-es mélység felé.
Ez alól csak az 1990-es évek végén jelentkező rendkívüli belvíz idején volt eltérés, amikor
átmeneti emelkedés volt a tapasztalható.
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A 2000-es év a szélsőségek éve volt, az év elején rekord mennyiségű belvízelöntés jelentkezett,
nyár közepére országos méretű aszály volt a jellemző. A száraz periódus azóta is tart, és a
talajvízszint süllyedésének tendenciája továbbra is folytatódik, de látszódott mennyire érzékeny
a talajvízszint a felszínről érkező vizek mennyiségére, ezáltal vízminőségét is nagyban
meghatározza.
A mezőgazdaságban a kemikáliák fokozatos visszaszorulása, a kommunális szennyvizeknél a
csatornázottság növekedése és a szennyvíztisztítási technológiák javulása miatt a talajvíz
szennyezettsége kismértékben csökkent. Ezen a területen csak hosszabb idő elteltével lehet
javulást elérni.
A talajvízszint kutaknál nincs vízminőségvizsgálat, mivel nagyrészük vas béléscsővel készült és
emiatt a valóságtól nagyon eltérő adatokat kapnánk. A felszín alatti kutaknál abban az esetben
kapunk a valóságnak megfelelő vízminőségi értékeket, ha azokon folyamatos vízkitermelés, vagy
a mintavételt megelőzően ideiglenesen kitermelést végeztek.
Az első talajvízzáró réteg alatti felsőbb rétegről a Póhalmon lévő T04301 (K-56) törzsszámú
rétegkút adataiból lehet következtetni. A rétegvizekben a nyugalmi vízszint sokkal kisebb
mértékben érzékeny a felszínről érkező vizekre, minőségét is kisebb mértékben befolyásolja. A
felsőbb rétegek nyugalmi vízszintjének terepszint alatti mélysége hosszabb időtávlatában is 315
cm körül volt. Az utóbbi években 10-15 cm-es nyugalmi vízszint csökkenés volt tapasztalható, ez
nagyságrenddel kisebb, mint a talajvízkútnál tapasztalt 150 cm-es vízszintsüllyedés.
2.2.7.4.9.2 Ivóvízellátás
Gyomaendrőd ivóvízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmű Rendszer mezőberényi ágáról
történik. A lecsatlakozás helye a Gyomaendrőd II/A. jelű vízmű telepen kiépített átadási pont. Az
ellátás céljából átadásra kerülő átlagos vízmennyiség 610 000 m3/év.
A gyomaendrődi elosztóhálózat hossza: 129 200 fm. Körvezetékes rendszerű ac és PVC
csőanyaggal. Hozzá tartozik a két külterület: Nagylapos és Kocsorhegy
A település fajlagos ivóvíz fogyasztásának jelenlegi és várható alakulása (Forrás: KSH és Alföldvíz
Zrt.)

Időszak

Háztartásoknak
szolgáltatott víz
mennyisége
(1000 m3)

Közüzemi
Üzemelő
ivóvízvezet
közkifolyó
ék-hálózat
k száma
hossza
(db)
(km)

Közüzemi
Összes
ivóvízvezeték
szolgáltatott
-hálózatba
víz mennyisége bekapcsolt
(1000 m3)
lakások
száma (db)

Az év folyamán a
közüzemi
ivóvízvezetékhálózatba
bekapcsolt
lakások száma
(db)

2000. év

365,5

89

118,3

446,2

5752

96

2001. év

355,5

123

118,3

427,4

5786

34
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2002. év

384,5

108

114,1

469,2

5844

58

2003. év

401,6

123

114,1

640,4

6006

162

2004. év

406,8

123

114,1

627,9

6036

30

2005. év

387,6

122

123,6

606,1

6036

2006. év

387,1

122

123,6

609,7

6048

12

2007. év

420,7

122

123,6

631,6

5812

43

2008. év

406,4

122

123,6

612,1

5822

21

2009. év

412,3

114

123,6

631,4

5838

16

2010. év

380,9

114

129,2

568,5

5858

20

2011. év

382,9

122

129,2

590,9

5848

2012. év

392,1

122

129,2

547,5

5874

26

2013. év

363,5

122

128,6

550,7

5879

5

2014. év

373,6

122

129,0

518,5

5884

5

2015. év

369,8

201

129,0

541,3

5887

3

2016. év

401,1

201

128,8

478,8

5893

6

A település adatai: (Forrás: KSH és Alföldvíz Zrt.)

Év
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

A település vízfogyasztása
Éves vízmennyiség
Termelt m3
Átvett m3
580 170
283 290
------------------

-270 720
599 767
549 843
604 307
640 430
627 903
606 124
609 671
631 573
612 112
631 414
568 471
590 935
547 486
550 655
518 540
541 311
478 809

Napi átlagos
vízfogyasztás m3/d
1 589,5
1 517,8
1 643,2
1 506,4
1 655,6
1 754,6
1 715,6
1 660,6
1 670,3
1 730,3
1 672,4
1 729,9
1 557,5
1 619,0
1 495,9
1 508,6
1 420,7
1 483,0
1 308,2

Forrás: Alföldvíz Zrt.
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Év

Víztermelés, Szolgáltatási
átvett
veszteség
vízmennyiség
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

580 170
554 010
446 200
427 400
469 200
640 430
627 903
606 124
609 671
631 573
612 112
631 414
568 471
590 935
547 486
550 655
518 540
541 311
478 809

146 464
114 711
148 915
118 983
147 431
238 803
220 817
218 539
212 936
202 849
205 749
219 103
187 623
207 974
155 359
187 107
144 970
171 536
77 718

Értékesített
Lakossági

Gazdálkodó

m3/év
357 935
363 452
365 500
355 500
384 500
401 627
407 086
387 585
396 735
428 724
406 363
412 311
380 848
382 961
392 127
363 548
373 570
369 775
401 091

Közületi

38 504
41 794
52 344
45 411
52 044
51 304
56 752
60 428
56 326
52 182
51 671
48 307
41 034
40 481
33 661
31 854
33 310
43 087
45 666

37 267
34 053
28 925
28 522
32 138
37 937
49 220
50 184
55 228
53 377
49 421
48 052
42 403
34 216
28 407
35 624
25 575
21 165
18 520

Forrás: Alföldvíz Zrt.
A szolgáltatási veszteség 23,4%, ami a saját szolgáltatói felhasználásból, illetve a vízhálózat
exfiltrációjából adódik.
A lakosság fajlagos ivóvízfogyasztását az alábbi táblázat mutatja.
Év

1998
1999
2000
2001
2002
2003
Gyomaendrőd

Éves
értékesített
vízmennyiség
(m3/év)
433 706
439 299
365 500
355 500
384 500
490 868

Átlagos napi
Fogyasztók
Fajlagos
szolgáltatott
száma
fogyasztás
vízmennyiség
(Fő)
(l/fő/d)
(m3/d)
1 188,2
13 512
87,9
1 203,5
13 574
88,6
1 235,2
15 724
-1 180,4
15 589
1 251,7
15 433
-1 344,8
15 262
88,1
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

513 058
498 197
508 289
480 906
507 455
508 670
423 251
457 658
454 195
431 026
432 455
434 027
465 277

1 401,8
1 364,9
1 392,6
1 317,6
1 386,5
1 393,6
1 159,6
1 253,9
1 241,0
1 180,9
1 184,8
1 189,1
1 274,7

15 137
15 029
14 946
14 804
14 680
14 375
14 131
13 894
13 674
13 688
13 456
13 295
13 133

92,6
90,8
93,2
89,0
94,4
96,9
82,1
90,2
90,8
86,3
88,0
89,4
97,1

Megjegyzés: A fogyasztók számának meghatározása a KSH adatok alapján (közüzemi
vízhálózatba bekapcsolt lakások száma * az egy lakásra jutó lakosok számával)
A fajlagos vízfogyasztás távlati becslésére a műszaki gyakorlatban használt növelő szorzókat
alkalmazzuk ( γ = 1,15).
Ennek megfelelően a távlati fajlagos fogyasztás: q = 100 l/fő/d
2.2.7.4.9.3 Hévizek
Gyomaendrőd város egyik idegenforgalmi vonzereje a Ligetfürdő. A fürdő vízellátását jelenleg a
B 59 sz. termálkút biztosítja, amelynek vize gyógyvíz. A 1137 m talpmélységű kút 240 l/perc
mennyiségű 64 °C hőmérsékletű vizet szolgáltat. A termálvíz ellátás biztonsága érdekében az
elmúlt évben egy újabb kút fúrására került sor, amely azonban jelenleg még nem üzemel. Az új
kút kataszteri száma: B-129 melynek talpmélysége 1125 m, a szolgáltatott vízhozam 500 l/perc,
63 °C hőmérsékletű vizet szolgáltat. A város rendelkezik még két db termálkúttal, amelyek közül
az egyik a Gyomai Győzelem Mgtsz. tulajdonában volt korábban, mely jelenleg használaton
kívüli, a másik az Endrődön található Bogárzói termálkút. A kitermelt és használt termálvíz
jelentős környezetvédelmi problémát okoz, hiszen, magas a hőmérséklete és a sótartalma. A
fölös víz egy része a szennyvízcsatorna hálózatba kerül elvezetésre, míg a másik része a
Hantoskerti holtágba kerül bevezetésre.
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2.2.8 Élővilág
2.2.8.1 A természeti környezet aktuális állapota
Ha ránézünk egy aktuális térképre, láthatjuk, hogy ma Gyomaendrőd környékén az intenzív
hasznosítású mezőgazdasági táj dominál. A szántók aránya eléri a 70 %-ot. A város külterületi
részeinek elhelyezkedése, domborzati viszonyai meghatározó szerepűek talajaik fejlődésében és
átalakulásában, vízháztartásuk változásában. A folyószabályozások és belvízrendezések
gyökeresen megváltoztatták az addigi tájképet.
A XX. század második felétől, -a szabályozások után egy ideig extenzív hasznosítású területeken
is – az iparszerű, nagyüzemi gazdálkodás felgyorsította a megmaradt természetes élőhelyek
pusztulását. Az óriási szántóföldi táblaméretek kialakítása, a melioráció, a monokultúrás
termesztés, az igen nagymérvű vegyszer (műtrágya és növényvédőszer) felhasználás és az
állattenyésztés koncentrálása, intenzifikálása számos még megmaradt élőhelyet számolt fel, a
megmaradókat, pedig nagymértékben izolálta.
Egyedül csak a halastó-és rizsföld-létesítések hoztak viszonylagos élőhelydiverzitás-és az élőhely
minőség növekedést. Némiképp enyhítették, de ember szabta dinamikájuk miatt, nem
pótolhatták az eltűnt természetes vizes élőhelyek hiányát. A magasban fekvő, a hordalékkúphoz
tartozó, „löszös” talajú, természetes vegetációjú tájrészek zömét (mezőség) már a középkorban
felszántották. A jelenkor nagy táblás monokultúrái sivár élőhelyek, egyfajta „zöld sivatagok”-nak
tekinthetık.
Itt kell említeni két sajátos élőhelytipus, a csatorna (mint vízér) és a mezsgye fontosságát. A
letűnt löszpuszták magas diverzitású életközösségeinek maradványai, csak mezsgyéken
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maradtak fent. Az intenzív mezőgazdasági tájban, az állandó vizű csatornák jelentették és
jelentik ma is a túlélést. Mindezek mellett nem elhanyagolható az ún. „zöld folyosó” szerepe
sem. Összességében a drasztikus átalakítások és az intenzív hasznosítások hatására a természeti
rendszerek alapvetően károsodtak, működési zavarokat mutatnak, a talajok víz-és tápanyag
forgalma felborult.
A szabályozások után fennmaradt természetes élőhelyeket az általános talajvízszint csökkenés,
az aszályosodás, a fokozódó gazdálkodási nyomás, a fragmentálódás és izoláltság veszélyezteti.
Az erő-és mezőgazdasági területeken olyan agresszív, nagyrészt adventív gyomfajok terjednek,
mint a gyalogakác (Amorpha fruticosa), a parlagfű (Ambrosia elatior), melyek amellett, hogy
gazdálkodási és egészségügyi problémákat okoznak, agresszivitásuk folytán a még megmaradt
természetes közösségek fennmaradását is komolyan veszélyeztetik. A fentiek tükrében látható,
hogy a megmaradt természetes vagy természetszerű élőhelyek megőrzése és állapotuk javítása
elsődleges feladat. Ezt azonban csak egy ehhez idomuló tájhasználattal, -ezen belül vízgazdálkodással lehet elérni. A kedvezőtlen tendenciák felismerése a természet védelmének
igényét egyre inkább előtérbe helyezi.

2.2.8.2 Gyomaendrőd védett természeti értékei
Országos jelentőségű védett természeti területek a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
kezelésében
Gyomaendrőd területén az alábbi részek tartoznak ide: 01260-01262/3, 01479, 01486-01487,
01491/1-2, 01501, 01507-01522/6, 01579, 0159901607, 01628/1, 02629/19, 02632-02643,
02644/2, 02-030, 0480-0509, 0813-0829, 0231702348.
A fenti területek (Dévaványa -Ecsegi puszták Gyomaendrőd igazgatási területére átnyúló része
és a Hármas Körös ártere) az 1996.évi LIII. törvény hatálya alá tartoznak. Az építési és más
hatósági jogköröket a törvény 35., 38., 39. §-a szabályozza.

2.2.8.3 Kunhalmok
Magyarországon valamennyi kunhalom országosan védett az 1996. évi LIII. törvény alapján.
Ennek megfelelően a helyi önkormányzat a külterület Szabályozási Tervében is előírja, hogy a
Kunhalmokat jelenlegi állapotukban kell megőrizni, területükön semminemű építkezést és
földmunkát végezni nem szabad.
a) Kiemelt kultúrtörténeti jelentőségű kunhalmok
Sós halom
Egei halom
Rigó halom
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b) Nagyobb jelentőségű kunhalmok
Lyukas halom
Simai halom
Papp halom
Vaszkó halom
Fél halom
Cserepes halom
İzedi halom

2.2.8.4 Helyi jelentőségű védett természeti területek
Erzsébet -liget
2

Helyrajzi száma és megnevezése: 1243/3 közpark Területe: 48131 m Terület tulajdonosa:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kezelője: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A gyomai városrész főteréről a Hármas-Körös irányában a Révlaposi -holtág hídjától jobbra érjük
el az 5 hektáros Erzsébet ligetet, mely a Révlaposi -holtág és a Hármas-Körös között terül el. A
település első parkját 1892-ben tájképi kertek mintájára alakították ki. A terület harmadát sűrű
faállomány borítja, az alig 5 hektáros liget területén kb. 1100 faegyed díszlik. Legnagyobb
elegyarányban a kocsányos tölgy van jelen, de sok a mezei és korai juhar, a mezei szil, a kis-és
nagylevelű hársfa, magas kőris, vörös tölgy, vadgesztenye, ostorfa, akác, bibircses nyír, boróka,
óriás nyár, tuja, sajmeggy, bálványfa, mogyoró, feketefenyő.
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Az Erzsébet liget legidősebb tölgyfája
Az Erzsébet – liget területén található a Ligetfürdő, vizét 1960-ban gyógyvízzé nyilvánították. Sok
látogatót vonz. A strand nyitott medencéit 450 l/perc vízhozamú 60 ˚C –os alkáli –
hidrogénkarbonátos, magas fluortartalmú, 1000 m mély hévízkút táplálja.
Piramis tölgyek
Termőhely: Református templom kertje Az érintett terület helyrajzi száma: 1596/1 Terület
tulajdonosa: Református Egyház Kezelője: Református Egyház
A piramis tölgyek az 1791-1807 között copfstílusban felépített református templomot övezik. Az
alig 30-40 éves fákat kissé közel ültették a templom falához, ezért időnként nyesni kell az
ágakat.
Torzsási -holtág szelídgesztenye fái
Termőhely: Torzsási holtág belső partja Az érintett területek helyrajzi számai: 0390/3, 1623716270 hrsz-ú zártkertek Terület tulajdonosai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
magánszemélyek.
A gyomai Hármas-Körös hídjától jobbra, a 47-es kilométerkőnél a Torzsási – holtág és védgát
találkozásánál találhatók a szelídgesztenyefák. A körülbelül 60 éves, három sorban ültettek fák
egészségesek és bőtermők. E fafaj alföldi előfordulása szokatlan, mert az ittenitől eltérő
termőhelyi igényekkel rendelkezik. A Torzsás név eredete könnyen magyarázható: ez a vidék
alkalmas a káposztatermelésre. A káposztának torzsája is van, ez a torzsa volt a névadó.
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Endrődi népliget fái
2

Helyrajzi szám és megnevezése: 6240/2 közpark Területe: 20270 m Terület tulajdonosa:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kezelője: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A főtéren levő Hídfő étteremtől rövid sétával érhetjük el a 2 hektáros népligetet. Gazdag
faállománya elsősorban kocsányos tölgyekből áll, de itt is megtalálhatók a különböző juhar- és
hársfajok, szürke nyárfák és az akác. A két, 110 év körüli kocsányos tölgyfán kívül a ligetet század
elején ültették. Az alföldi ember kedveli a fákat és mindent elkövet, hogy a fában szegény
Alföldön minél több ilyen kis zöld sziget létesüljön.

Az endrődi Népliget
Hársfasor (Hősök útja)
Termőhely: Hősök útja Az érintett terület helyrajzi számai: 671, 672, 673 Terület tulajdonosa:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kezelője: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az I. világháborúban elesett katonák emlékére ültették a Hősök útját végig szegélyező fasort. A
hársfát mindig szívesen alkalmazták utca fásításra. Virágzás idején rendkívül kellemes illatú, jó
mézelő.
Kocsányos tölgy
Termőhely: Liget fürdő gépháza melletti terület Az érintett terület helyrajzi száma: 1293/5
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kezelője: Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Kft.
Kocsányos tölgy
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Termőhely: Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
udvara. Az érintett terület helyrajzi száma: 1602 Terület tulajdonosa: Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium Kezelője: Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium

Megszakított ökológiai folyosók
Természet közeli területek „ A Megyei Területrendezési Terv”-ben kijelölt „megszakított
ökológiai folyosók” területén a művelési ág nem változtatható meg.
A kijelölt területetek:
-Csejtpuszta
-Csepüs
-Kősziget
-Szikhalom
-Tóniszállási legelő
-Zsellérföldek
Az igazgatási terület szabályozási tervén jelölt természet közeli területeken az 1996. évi LIII.
törvény az irányadó.

2.2.9 Környezet-egészségügy
2.2.9.1 Levegő
Ha a megye – és ezen belül Gyomaendrőd város – légszennyezettségi helyzetének értékelése
kerül szóba, elmondható, hogy felemás helyzettel állunk szemben.
Mivel az országos imissziómérő hálózat – amelyet megyénkben a Körös Vidéki Környezetvédelmi
felügyelőség üzemeltet – csak a 20.000. lakosnál nagyobb lélekszámú településen végzett
folyamatos mérést, Gyomaendrőd légszennyezettségéről csak következtetni lehet, az ipari és
egyéb légszennyezőforrások, az uralkodó széljárás, domborzati viszonyok, közlekedési emisszió
stb. ismeretében. A megye egészét illetően, szerencsésen hiányoznak a nagyobb
levegőszennyezésekért felelős vegyi – és nehézipari művek, hőerőművek; pozitív jelenség a
földgáztüzelés jelentős aránya is. Vannak ugyanakkor negatív tényezők is, ezekről alább szólunk
– mindenesetre, Gyomaendrőd város területén nem található egyetlen olyan objektum sem,
amely az utóbbi évtizedben környezetvédelmi szempontból jelentős problémát okozott volna.
1998 – ban (emissziós adataink ebből az évből vannak) a megye városi rangú településein 2270
légszennyező pontforrást tartottak nyilván, ezekből Gyomandrődön 103 található (4, 5 %); a
város – amely lélekszámát tekintve megyénkben a 6. helyen, a légszennyező források
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tekintetében az 5. helyen áll.
Szennyező gázok emissziója.
CO kibocsátás 1998 – ban
NOx
SO2
Illékony szerves vegyületek

28,8 t/év volt, Gyomaendrőd
a
2,5
1,1
7,4

9. helyen volt;
12.
9-10.
7.

Ebben a tekintetben Gyomaendrőd helyzete a megyei átlagnál is kedvezőbb: viszonylag nagyobb
az illékony szerves vegyületek által képviselt emisszió. Ennek az a magyarázata, hogy
Gyomaendrődön az ENCI cipőgyár megszűnése után több kisvállalkozás létesült ebben az
iparágban: a kazángyárban és bútorgyárban is keletkeztek ilyen anyagok. Napjainkban a
cipőipari kisvállalkozások száma is csökkenő tendenciát mutat.
Szilárd szennyezők (szálló és ülepedő por)
Békés megye településeinek fő szennyező anyaga a por, amely főként helyi, mezőgazdasági és
közlekedési eredetű. Gyomaendrődön főleg a közlekedési eredetű porszennyezés számottevő,
mivel a város nem rendelkezik a települést megkerülő úttal. A szennyezettség nőtt, amikor az
M5 – ös főközlekedési út használata térítéskötelezettséghez kötődött (a fővárost Szolnok
irányából közelítette meg a gépjárműforgalom). Napjainkban a forgalom újra csökkenni látszik,
az említett autópálya új tarifa rendszerének bevezetését követően.
Az a tény, hogy a város belső közlekedési útjainak 75 % -a burkolt, a por szempontjából kedvező
hatást jelent. A porterhelés tovább csökkenthető a közutak további burkolásával, zöldterületek
arányának növelésével.
Allergének a levegőben
Békés megyében egyetlen pollencsapda működik: az ÁNTSZ Békés Megyei Intézetének tetejére
szerelve, 1996. június 24 óta. Az országban 18 ilyen csapda van.
A kihelyezett mérőállomásokból nyert aktuális adatokat az alábbi internetes oldalon tekintheti
meg: http://oki.antsz.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf.
További segítséget talál a www.pollendiary.com oldalon, ahol gyors regisztrációt követően az
allergiások hasznos információkhoz juthatnak a tapasztalt tünetek és a pollenkoncentráció
összefüggéseiről.
A mért értékeket a megyeszékhely viszonylagosan központi elhelyezkedése miatt az egész
megyére jellemzőnek tekinthetjük. A vizsgálati eredményekből kitűnik, hogy a köztudottan az
emberi egészségre legveszélyesebb parlagfű ( Ambrosia elatior ) megyénkben is gondot jelent,
2003–ban a levegőben található pollenek közül mennyiségi szempontból a 3. helyen volt
található, azonban, mivel kifejezetten szezonális jellegű (2003–ban az értékek július 31 – től
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kezdődően nőttek, a csúcs augusztus 20 – án volt mérhető, attól kezdve október 24 – ig, a
szezon végéig csökkentek). Megyénkben – az ország legtöbb megyéjéhez hasonlóan –
mennyiségi szempontból az allergiát okozó penészgombák, január kivételével az egész évben
megtalálható Chladosporium és Alternaria fajok jelentik a legnagyobb problémát.
A városi önkormányzat 23/1998 (X. 6.) számmal rendeletet adott ki a parlagfű terjedésének
visszaszorítására vonatkozóan, ezt a gyakorlatban érvényesítik.
Összességében elmondható, hogy Gyomaendrőd tiszta levegőjű város; a 4/2002 (X. 7.) KvVM
rendelet szerint az „ F „ zónacsoportba sorolt.
A terület szélirány gyakoriságaira a következő értékeket lehet mérvadónak tekinteni:
-Észak 11,5 %
-Észak – kelet 16,1 %
-Kelet 5,7 %
-Dél – kelet 5,7 %
-Dél 12,8 %
-Dél – nyugat 12,3 %
-Nyugat 11,2 %
-Észak – nyugat 8,6 %
szélcsend 16,1 %

-

Fejlesztési javaslatok :







Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben előírt
határértékek maradéktalan betartására kell törekedni: 10/2001. (IV. 19.) KöM., 14/2001
(V. 9.) KöM – EüM – FVM., 23/2001 (XI. 13.) KöM., 22/1998. (VI. 26.) KTM. és 3/2002 (II.
22.) KöM rendeletek;
Légszennyezettségi (imisszió) határérték szempontjából Gyomaendrőd város területére a
4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletet figyelembe véve az „ F „ zónacsoportra vonatkozó
előírásokat kell irányadónak tekinteni ;
A töltőállomások üzemelésénél a 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet előıírásait kell betartani
; -A létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
védőövezetre vonatkozó előírásait;
Az allergiás megbetegedések számának visszaszorítása érdekében hatékonyabb
tájékoztatás, egészséges környezetre nevelés szükséges; a városi képviselő-testület
23/1998. (X. 6.) számú rendeletét a parlagfű terjedésének visszaszorítására
maradéktalanul alkalmazni kell.

2.2.9.2 Víz.
Ivóvíz-minőségi helyzet
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Békés megyében a lakosság kizárólag rétegvizeket fogyaszt. Ez a tény járványügyi szempontból
igen kedvező, kémiai szempontból azonban problémák adódtak és adódnak. A megye specifikus
problémáját az arzénszennyezés jelentette, ezért 1999 – ben megvalósulhatott a város ivóvíz –
ellátása a Maros hordalékkúp vízkészletéből.
Fejlesztési javaslatok:
A továbbiakban a 201/2001. ( X. 25. ) Korm. rendelet előírásai gondot jelentenek a városnak.
Gyomaendrődnek a következő feltételeknek kell megfelelni:
 2006. december 25–e után az As koncentrációja nem haladhatja meg a 30 ug/l
koncentrációt, a jodid – ion koncentrációja az 500 µ g/l koncentrációt, az ammónium –
ion koncentráció pedig a 0,5 mg/l – t;
 2009 december 25 – e után az As koncentráció nem lehet nagyobb 10 µ g/l – nál.
Ennek érdekében a központi ivóvízellátás fejlesztése erősen indokolt. Meg kell azonban
említenünk, hogy külterületeken – ahol a mezőgazdasági tevékenység intenzívebb – számos
helyen fúrt v. ásott kutak is vannak. Gyanítható (pontos adataink nincsenek), hogy a
mezőgazdasági tevékenység következtében ezek a vízadó rétegek elszennyeződtek. Mélyebb
kutakban az arzén is jelen lehet, a legnagyobb veszély azonban a mikrobiális szennyezettség a
fekália deponálók és a talajba jutott szennyvíz miatt. Elvileg a nitrátosodás is jelen lehet – habár
erre utaló adataink nincsenek, Gyomaendrődöt a 49/2001. ( IV. 3. ) Korm. rendelet nem sorolja
a nitrát érzékeny területek közé.
Ezért fel kell hívni az egyedi kutakat használó lakosság figyelmét arra, hogy a kutak vízminőségét
időnként ellenőrizni szükséges.
A város vezetékes ivóvízellátása gyakorlatilag 100 % -os, ugyanakkor gondot jelent továbbra is az
a kb 600 db ingatlan, mely nem kötött rá a csatornára. (Kb kétharmada csatornázatlan területen
fekszik)

2.2.9.3 Természetes és mesterséges fürdők.
Liget Gyógyfürdő és Kemping
A város jelentős létesítménye mind idegenforgalmi, mind gyógyászati szempontból. Az

2

Erzsébet–ligetben található 2,4 ha területen. Gyógyászati részlegét felújították, 2000 m
alapterületen fedett uszoda és üzemviteli épület létesült – 2004. május 8–án.
Kiépítése 1959–től 1963–ig zajlott. A gyógyvíz-minősítést 1960–ban, a gyógyfürdő minősítést
1961–ben nyerte el. Hidrogénkarbonátos termálvíz (alkalikus vegyhatás), jelentős mennyiségű
o

fluoridot is tartalmaz, hőmérséklete 62,5 C.
Jó hatású idült reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába eseteiben, ugyancsak kedvező
hatású a törések, zúzódások, idült izületi gyulladások kezelésében. Ivókúrára is alkalmas,
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különösen idült nyálkahártya – hurut, idült légcsőhurut, bélhurut, epehólyaghurut,
vesemedence – gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, gyomorfekélyes fájdalmak
eseteiben.
1994 – 1998 között: vízforgató berendezés épült, a külső medencéket és a kabinsort felújították.






2

2

2

A strandfürdőben egy 63 m –es úszómedence, 23 m –es pancsoló és 620 m –es
strandmedence van. A fedett uszodában egy 25 x 11 m –es , csoportos gyógyúszásra
alkalmas medence, valamint egy gyógyvizes élményfürdő medence van – emellett
különböző szolgáltatások is igénybe vehetők (,infra szauna, szolárium, büfé).
A gyógyászati részlegben gyógymasszázs, talpmasszázs, 3 db. tangentor, 1 db. szénsavas
kád, négyrekeszes galván, valamint 2 db. gyógyvizes ülőmedence, kádfürdő és 2 db
fizioterápiás készülék vehető igénybe. A gyógymedencében víz alatti csoportos
gyógytornát is végeznek.
Kempingszolgáltatás 300 fő részére biztosított (Faházak, lakókocsik).

Fejlesztési javaslatok:
1.
-

Gyógyászat:
Súlyfürdő medence kialakítása, építése
iszapkezelő helyiség kialakítása
többfunkciós gyógymedence építése (élményelemeket – befúvó, buzgár, nyakzuhany –
tartalmazó torna medence)
Fentiek fejlesztésével lehetővé válna az OEP által finanszírozott komplex gyógyászati
ellátás igénybevétele, mely a piaci versenyben való erősödést és plusz árbevételt jelent.

2.
-

Strand:
Élménymedence építése sodrófolyosóval, csúszdával
2 db strandkézilabda pálya kialakítása, mely versenyek lebonyolítására is alkalmas
mobil lelátó (kb. 2x200 fős)

3. Szállásfejlesztés:
- kemping szolgáltatási színvonalának emelése (vizes blokkok építése, fedett közösségi
hely kialakítása)
- Szállodafejlesztés: 30-50 szobás szálloda építése a fürdő területére
4. Értékmegőrző felújítási és karbantartási munkák:
- A korábbi 15 évben tervszerű karbantartási tevékenység nem volt a fürdőben, ennek
megfelelően több műszaki probléma is tapasztalható. Egyes részlegek (pl. medencék,
gépészet) teljes felújításának további elnapolása komoly üzemviteli problémát jelenthet,
melynek következményeként a fürdő üzemképessége kerülhet veszélybe. Az elmúlt két
évben a problémák jelentős része orvoslásra került.(55 m-es termálvízvezeték cseréje a
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tolózárral együtt, légtechnika megújítása, a klórozó technológia komplex felújítása,
üzembiztos működéshez szükséges szivattyúk lecserélése(9 db.)
További fejlesztési elképzelés:
- A fürdő területének bővítése a szomszédos holtág irányába, ahol pihenő, csónakázó hely
kerülhetne kialakításra
A tervezett fejlesztéseknek köszönhetően Észak Békés megye teljes elektroterápiás,
hidroterápiás és ortopéd szakrendelési ellátása valósulna meg.
A Templomzugi holtágban természetes fürdő van kijelölve, a vízminőség a 273/2001 (XII. 21.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklete előírásainak általában megfelel. (áradások után előfordulnak
mikrobiolgiai szempontból magasabb csíraszámot mutató eredmények, azonban ezek
statisztikai értékkel nem bírnak). A város endrődi részén 2 db magánkézben levő termálkút is
található, felhasználásuk mezőgazdasági jellegő (üvegház fűtése).

2.2.9.4 Épített környezet.
Zajvédelem
Gyomaendrődön 1998–ban 12 zajkeltő üzemi létesítmény működött, de határérték feletti zajt
egyik üzem sem bocsátott ki.
A közlekedésből eredő zaj a porterheléssel párhuzamosan alakult, pontosabban az M5–ös
gyorsforgalmú út igénybevehetőségének függvénye. A városon hosszában átvezető 46. sz.,
Szolnok–Mezőberény közötti út forgalma az előbbi szerint alakul. Zajforrásként számolhatunk a
443, as Szarvasi, a 4642 sz. Kondorosi és a 4231 – es Dévaványa – Körösladányi úttal, valamint a
Szolnok – Békéscsaba vasútvonallal is. Jelenleg a 46. sz. főút átvezető szakasza mentén végig
határérték túllépés van, elsősorban a teherautó forgalom miatt. A nagyobb beépítési távolságú
szakaszok, mint pl. a korábbi cipőgyár környéke, esetleg nem túlterheltek. A Szarvasra és a
Dévaványa – Körösladányra kivezető utak mentén nagyon valószínű az éjszakai határérték
túllépése a reggel 6 óra előtti nagyobb forgalom miatt.
Fejlesztési javaslat:
A város belterületén nincs jelentős ipari zajforrás, a létező nyomdaipari telephelyek
zajkibocsátása műszaki akusztikai megoldásokkal szabályozható. Nagyobb összefüggő
iparterület a vasút mellett koncentrálódik. A vasút mellett meglevő, átalakult ipari és
mezőgazdasági telephelyek vannak, melyek jelentős zajkibicsátást nem erdményeznek.
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3. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET ÉS AZ INFRASTRUKTÚRÁLIS ELLÁTOTTSÁG
BEMUTATÁSA
3.1 Épített környezet
Gyomaendrőd kisváros jellegű település, történelme több száz évre visszatekintő Gyoma és
Endrőd települések múltjában. 1982-ben jogilag is egyesült a két területőleg már korábban
összeépült nagyközség. A városi rangot 1989-ben, a járás székhely rangot pedig 2013-ban nyerte
el.
A település mintegy 30.000 ha-os határával az Észak Békési Régió legnagyobb kiterjedésű
települése, lélekszáma 13 693 fő.
Fekvéséből következően rendkívül jók a közlekedési kapcsolatai más országrészekkel. A városon
halad át a Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonal valamint a 46-os számú országos
főút.
Hálózati szerepe a közút vonatkozásában a legjelentősebb, míg vasúti szempontból nem
súlyponti. A vízi közlekedésben kiváló természeti adottsággal bír a tiszai kapcsolat révén,
ugyanakkor ez a közlekedési ág a legkisebb jelentőségű. A légi közlekedés nem jelenik meg.
Gyomaendrődön jelenleg az alábbi 5 műemlék található:
 Református templom (KÖH törzsszám: 789) Szabadság tér Hrsz: 1596/1 Copf stílusú, a
torony 1791-ben, a templom 1803-1813 között épült Fischer Ágoston tervei alapján
 Jézus Szíve Katolikus templom és plébánia (KÖH törzsszám: 11160) Fő utca Hrsz: 1796
és 1600 A neoromán templom, 1878-ban épült Hauszmann Alajos tervei alapján
 Szent Imre Katolikus templom és plébánia (KÖH törzsszám: 788) Hősök tere Hrsz: 5003
Későbarokk, 1804-ben épült
 Kner-ház, Nyomdamúzeum (KÖH törzsszám: 6784) Kossuth Lajos utca 16. Hrsz: 150/2
és 150/1 Neobarokk, 1925-ben épült Kozma Lajos tervei alapján
 Gazdaház, Endrődi Tájház (KÖH törzsszám: 8813) Sugár u. 20. Hrsz: 5130/1
Későklasszicista, 1862-ben épült
Jelenleg helyi védelem alatt áll :
 Gyomaendrődi Járási Hivatal- Szabadság tér 1. - hrsz.: 1588
 Endrődi volt Tanácsi Kirendeltség épülete- Fő út 2. - hrsz.: 6291
 Liget vendéglő-Erzsébet liget - hrsz.: 1244
 Evangélikus templom- Fő út 178. - hrsz.: 2016
 Lakóépület Fő út 176. - hrsz : 2017
 Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium- Hősök utca 43. - hrsz.:
687
 Középiskolai Kollégium- Hősök utca 43. - hrsz.: 687
 Szakközépiskolai Kollégium- Fő út 228. - hrsz.: 1599
 Kis Bálint Általános Iskola- Hősök útja 45. - hrsz.: 159
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3.2 Szennyvíz
Az Önkormányzat a település szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítését 1982. évben kezdte el,
és 1995. évig elkészült a központi szennyvíztisztító telep 2.800 m 3/d kapacitással, 29.610 m
gravitációs csatornahálózattal, 9 db átemelővel, 2.946 db ingatlan ellátási lehetőségét biztosítva.
A további fejlesztési munkák beindítása előtt elkészült és jóváhagyásra került az a BÉKÉSTERV
Kft. által készített tanulmányterv, amely a kiépített rendszer felülvizsgálata mellett
egységesítette a város teljes területére vonatkozó szennyvíz-csatornázási feladatokat, rögzítette
a teljes rendszer kiépítését. 2001.-2003 között elkészültek a II.-III. ütem fejlesztési munkái,
melyek során a szennyvízcsatorna hálózat 41.554 m hosszú gravitációs csatornahálózattal, rajta
9 db szennyvízátemelővel bővül. A II-III. ütem 2.650 db ingatlan ellátási lehetőséget biztosít.
Ezt követően került sor a „19-20-21”- es öblözet és a IV. ütem fejlesztéseire, amely szorosan
illeszkedik a korábban megvalósult munkákhoz, azzal egy egységes rendszert alkotva. A
fejlesztési munkák során kiépült további 11.053 m gravitációs csatornahálózat, 3 db
szennyvízátemelővel. A rácsatlakozható ingatlanok száma 739 db.
A települési agglomeráció megállapítása a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet 1. §. (2)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Kormányrendelet 2. számú mellékletének 3 sz
táblázatában „Agglomerációk 10-15 000 Le közötti szennyvízterheléssel normál területen
kiépítési határidő 2015. dec. 31.„ rögzítésre kerül. E szerint Gyomaendrőd Város a 2/b
mellékletben szereplő település:
Gyomaendrőd lakosszám: 13 894 fő
14.562 LE-es.
A fentiek figyelembevételével a 26/2002. (II. 27.) Kormányrendelet 2. §. (3) bekezdésében
foglaltak alapján (csak a településen belüli hálózat kialakításra vonatkozik) a településen belüli
csatornahálózat kialakítása szinte teljes egészében megvalósult, annak „jósága”, illetve
rendelkezés szerinti megfelelősége az üzemelés során igazolódott. A „19-20-21”-es öblözet és a
IV. ütem fejlesztéseinek befejeztével a települési szennyvízcsatorna-hálózat biztosítja a
település belterületi részének 98 %-os lefedettségét.
Az Önkormányzat pályázott és 860 millió Ft. támogatást nyert a KEOP-1.2.0/09-11 konstrukcióra
„Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” címmel. A beruházás 2012. április
10-től 2015. május 25-ig valósult meg, a bevezetésre került új technológia érvényes
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Üzemeltető az Alföldvíz Zrt.
A telep hidraulikai adatai:
névleges hidraulikai kapacitás :
Q=
1.850 m3/nap
biológiai terhelés :
16.846
LE
A megvalósított projekt során beszerzésre került egy homlokrakodó kisgép, amely a
tározóterületen belül mozgatja a víztelenített iszapot.
Az átadás után is feladat maradt a nagy mennyiségű idegenvíz mennyiséget minél korábban 20
% alá kell csökkenteni. Ennek érdekében a már csatornázott területeken 48 ponton a feltárt
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meghibásodás kijavítása, a hálózat rekonstrukciója történt meg. További rekonstrukciós munkák
feltárása és elvégzése szükséges, amennyiben lehetséges évente, szakaszoltan forrás
biztosítással tervezve.

A
közcsatorn
ahálózat
hossza
(km)

A
Az év folyamán
közcsatornahálóz
újonnan fektetett
atba bekapcsolt
közcsatornahálózat
lakások száma
hossza (km)
(db)

2000. év

34,7

1389

2001. év

34,7

2002. év

68,5

33,8

2003. év

80,8

2004. év

134,9*

2005. év

Időszak

A településről
közvetlenül a
Az év folyamán a
szennyvíztisztító
közcsatornahálózatba
telepre szállított
bekapcsolt lakások
folyékony
száma (db)
hulladék (1000
m3)
28

12,3

1429

40

10,8

2634

1205

7,5

12,3

3223

589

4,6

54,1

3787

564

4,2

134,9*

3885

98

5,6

2006. év

134,9*

3953

68

7,9

2007. év

134,9*

4005

52

5,1

2008. év

134,9*

4047

42

5,2

2009. év

134,9*

4942

895

4,7

2010. év

85,2

4866

2011. év

85,2

4897

31

4,2

2012. év

85,2

4968

71

4,2

2013. év

85,2

4968

0

4,4

2014. év

85,2

4966

0

4,1

2015. év

85,2

4975

9

4,1

2016. év

85,2

5001

26

4,3

5,2

*A 134,9 km vezetékben a bekötővezetékek is benne voltak.

Időszak

Közcsatornában elvezetett
összes szennyvíz
mennyisége (1000 m3)

Az összes tisztított
szennyvízből biológiailag is
tisztított szennyvíz
mennyisége (1000 m3)

Az összes tisztított szennyvízből
III. tisztítási fokozattal is
tisztított szennyvíz mennyisége
(1000 m3)

2000. év

383,4

395,6

2001. év

277,3

288,1

2002. év

284,3

291,9

2003. év

437,3

441,8

2004. év

459,3

463,4

2005. év

788,4

794
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2006. év

804,8

812,6

2007. év

548,3

553,4

2008. év

596,4

601,6

2009. év

514,2

518,8

2010. év

999

1004,2

2011. év

673,1

677,3

2012. év

428,4

432,6

2013. év

562,6

567

2014. év

544,9

549

2015. év

599,1

603,2

2016. év

690,2

694,5

Időszak

közcsatornában
elvezetett összes
szennyvíz
mennyisége
(1000 m3)

A
közcsatornahál
ózatba
bekapcsolt
lakások száma
(db)

Az év folyamán a
közcsatornahálózatba
bekapcsolt lakások
száma (db)

Háztartásokból a
közcsatornában
elvezetett
szennyvíz
mennyisége
(1000 m3)

Közműves
szennyvíztisztító
berendezések
tervezett
kapacitása
(kgO2/nap)

2000. év

383,4

1389

28

264,1

2001. év

277,3

1429

40

188,4

2002. év

284,3

2634

1205

204,9

2003. év

437,3

3223

589

339

2004. év

459,3

3787

564

356,2

2005. év

788,4

3885

98

585,7

2006. év

804,8

3953

68

612,3

780

2007. év

548,3

4005

52

435,7

780

2008. év

596,4

4047

42

474,2

780

2009. év

514,2

4942

895

414,9

780

2010. év

999

4866

810,7

800

2011. év

673,1

4897

31

563

800

2012. év

428,4

5037

140

366,8

800

2013. év

562,6

4968

0

482,6

800

2014. év

544,9

4966

0

480

800

2015. év

599,1

4975

9

513,5

1011

2016. év

690,2

5001

26

601,1

1011
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A keletkező szennyvíz mennyisége
Települési szennyvízadatok
Év
Közcsatornán
Szippantó
Tisztított
elvezetett
járművel
szennyvíz
szennyvíz (m3)
szállított
(m3)
szennyvíz (m3)
1998
345 916
18 918
364 834
1999
504 560
19 312
523 872
2000
383 365
12 268
395 633
2001
277 289
10 783
288 072
2002
284 338
7 543
291 881
2003
437 252
4 551
441 803
2004
459 250
4 158
463 408
2005
788 416
5 610
794 026
2006
804 765
7 850
812 615
2007
548 310
5 100
553 410
2008
596 397
5 230
601 627
2009
514 159
4 668
518 827
2010
998 907
5 246
1 004 153
2011
673 071
4 210
677 281
2012
428 437
4 200
432 637
2013
562 586
4 405
566 991
2014
544 979
4 065
549 044
2015
599 132
4 101
603 233
2016
690 186
4 272
694 458
Forrás: Alföldvíz Zrt.

Kibocsátott
tisztított
szennyvíz
(m3/d)
1 000
1 435
1 081
789
800
1 210
1 266
2 175
2 226
1 516
1 644
1 421
2 751
1 856
1 182
1 553
1 504
1 653
1 897

Megjegyzés: a szolgáltató adatai, a fajlagos számok kerekítve.
A keletkező szennyvizek megoszlása
Év
Lakossági
Gazdálkodó
Közületek
Összesen
(m3/év)
szervezetek
(m3/év)
(m3/d)
(m3/év)
1998
239 329
61 189
64 316
999,5
1999
365 082
76 244
82 546
1 435,3
2000
276 328
72 131
47 174
1 081
2001
199 229
54 851
33 992
789,2
2002
212 491
49 956
29 434
799,7
2003
343 548
57 706
40 549
1 210,4
2004
360 328
57 471
45 609
1 266,1
2005
591 346
97 071
105 609
2 175,4
2006
620 107
86 442
106 066
2 226,3
2007
440 841
53 512
59 057
1 516,2
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2008
479 448
60 451
61 728
2009
419 584
48 003
51 240
2010
815 934
82 026
106 193
2011
567 238
53 469
56 574
2012
371 048
28 153
33 436
2013
486 977
37 463
41 551
2014
484 147
38 380
26 517
2015
517 628
53 989
31 616
2016
605 333
58 061
31 064
Forrás: Alföldvíz Zrt.
A keletkezett szennyvizek mennyiségi növekedésének prognosztizálása:

1 643,8
1 421,4
2 751,1
1 855,6
1 182,1
1 553,1
1 504,2
1 652,7
1 897,4

A növekedés területei és várható mennyiségei:
Ipari Park (külön dokumentációban számított és igazolt mennyiség:
480 m3/d
A lakott területek bővülése, egyes külterületek (zártkertek, üdülőterületek,
településrészek) közcsatornával való ellátása a belterületi határok kiterjesztése,
komfort fokozatból származó növekedés:
170 m3/d
A város vízhasználati mérlege: (az üzemeltető adataira és a csatornázási program ütemezésére
alapozottan került összeállításra.
Vízhasználatok megnevezése
Átvett vízmennyiség
Szolg. Vízveszteség
Keletkező szennyvíz
Közcsatornán
elvezetve
Tengelyen elszállítva
Talajba szivárog

2002-ben

m3/d

2008-ban
1 655
404
1 251
780

2 150
520
1 630
1 580

2018-ra
prognosztizáltan
2 300
560
1 740
1 680

20
451

25
25

60
--

Távlati fejlesztések:
A távlati fejlesztések során a város újonnan épülő városrészeiben a jelentősebb
üdülőövezetekben, illetve a város külterületi központjaiban (Öregszőlő, Nagylapos) kerülnek
kialakításra a képződő szennyvizek gyűjtésének és elvezetésének rendszerei.
Település
rész

Keresztúri
Pocos zug

Gyomaendrőd

Lakos (fő)

---

Jelenlegi
LE

---

Szennyvíz
hozam
(m3/d)
---

Lakos (fő)

288
72

Távlati
LE

288
72

Szennyvíz
hozam
(m3/d)
28,8
7,2
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Fűzfás zug
Templom
zug
Kocsorhegy
Öregszőlő
Nagylapos
Összesen

-144

-144

-11,5

144
240

144
240

14,4
24,0

48
480
250
922

48
480
250
922

3,8
38,4
20,0
73,8

144
662
150
1700

144
662
150
1700

14,4
66,2
15,0
170

Szennyvíz gyűjtése és elvezetése csatornahálózattal: Keresztúri, Pocos-zug, Fűzfás-zug,
Templom-zug, Kocsorhegy, Öregszőlő.
Szennyvíz gyűjtése egyedi szennyvíz kihordásos kislétesítményekkel: Nagylapos
A tervezéskor a tisztító telep kapacitás számításánál 135-150 l/fő/d tervezett
szennyvízhozamokkal számoltak, ennek megfelelően lett a 2 800 m3/d befogadó kapacitás
meghatározva és került kiadásra a vízjogi létesítési engedély is.
Az üzemeltetési adatok alapján ugyanakkor az állapítható meg, hogy a napi szennyvízhozamok
nem haladják meg a napi 100 l/fő mennyiséget, és a tervezettnél kisebb mértékű a
szennyvízképződés mennyisége, így a telep befogadó kapacitásának bővítésére egyenlőre nem
kell számítani.
A majdnem 100%-os rákötési arány elősegíti a kiemelt természeti értékek fokozott védelmét, a
magas talajvízállás miatti kockázatok megszűnését. A kimaradó ingatlanok esetében előírás az
ingatlanonkénti zárt rendszerű szennyvíztározó akna kialakítása és a keletkezett szennyvíz
tisztító telepre történő szállítása.
A tisztított szennyvíz befogadója a Hármas-Körös bp. 70+835 km szelvénye. A folyóba kerülő víz
minőségének ki kell elégíteni a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet által és a hatályos üzemeltetési
engedély által előírt követelményeket normál és duzzasztási (ápr. 15 – okt. 15) időszakban is.
A Hármas-Körös ezen szakasza természetvédelmi terület.
A tisztítás során keletkezett szennyvíz iszap mennyiségét az alábbi táblázat szemlélteti:
A keletkező szennyvizek megoszlása
Év
Képződő iszap m3
Hasznosítás, elhelyezés
1998
2%
2 550
-1999
2%
2 180
-2000
2%
1 525
-2001
400
-2002
2%
1 725
Hulladéklerakó telep
2003
2%
2 610
-2004
2%
2 400
-2005
2%
2 425
-2006
2%
2 750
Komposztáló telep
2007
2%
3 150
--
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2008
2009
2010
2011

2%
2%
2%
16-20%

3 025
2 343
7 343
683

2012
2013

16-20%
16-20%

359
55,54

2014
2015

16-20%
16-20%

227
607,76

2016
16-20%
Forrás: Alföldvíz Zrt.

986

Komposztáló telep
Komposztáló telep
Komposztáló telep
Mezőgazdaság+komposztáló
telep
-Mezőgazdaság+komposztáló
telep
Komposztáló telep
Mezőgazdaság+komposztáló
telep
Mezőgazdaság

A keletkezett szennyvíziszap mezőgazdasági területen való elhelyezésének és hasznosításának
engedélye a szolgáltató Alföldvíz Zrt. birtokában van.
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep szennyvíziszapjának elhelyezésére szolgáló engedéllyel
rendelkező mezőgazdasági területek Köröstarcsa, Sarkad, Kertészsziget-Szeghalom területén
vannak. Ezen belül 2016-ban elszállításra került 600 m3 szennyvíziszap Kertészsziget-Szeghalom
területére.

3.3 Hulladékgazdálkodás

Gyomaendrőd városban a korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése és térhódítása terén
nagyon komoly fejlesztések indultak el az utóbbi években. A hulladékgazdálkodási törvény
életbe lépését megelőzően Gyomaendrőd város kezdeményezésére az 1998-as évben
megkezdődött kilenc település közös hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítása. A közös
hulladékgazdálkodási rendszer magába foglalta egy regionális hulladékkezelőmű kialakítását és
üzemeltetését Gyomaendrődön, és egy átrakó állomás építését Szarvason.
A közös hulladékgazdálkodási rendszer alapberuházásai 2004 májusában kerültek átadásra és
júliusban megkezdődött a regionális hulladékkezelőmű próbaüzeme. A próbaüzem beindításával
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a régi műszaki védelem nélküli hulladéklerakó (szeméttelep) bezárásra került, befejeződött a
hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata.
A régi hulladéklerakó rekultiváció megvalósítása 2012-es évben megtörtént. Ezzel a város egyik
jelentős környezeti terheléseket okozó létesítménye megfelelő módon lezárásra került.
Az új regionális hulladékkezelőmű a tervek szerint 39 évig tudja fogadni 100.000 fő szilárd
kommunális hulladékait. A hulladékkezelőmű a ma legkorszerűbb műszaki megoldással épült
meg, a magyar és az Európai Unió előírásait figyelembe véve, működése során teljesen kizárt a
környezet terhelése. A hulladékkezelőműben történik a szelektíven gyűjtött hulladékok
átmeneti tárolása, utóválogatása, bálázása, a zöldhulladékok komposztálása és a maradék
hulladékok ártalommentes lerakása.
Regionális hulladékkezelőmű:
A hulladéklerakó tulajdonosai:
A hulladéklerakó építésére szerveződött települések önkormányzatai:
1. Gyomaendrőd város, mint gesztor önkormányzat,
2. Csabacsüd község,
3. Csárdaszállás község,
4. Hunya község,
5. Kardos község,
6. Kétsoprony község,
7. Kondoros nagyközség,
8. Örménykút község,
9. Szarvas város.
A hulladéklerakó Gyomaendrőd város D-i határrészén a Békéscsaba-Budapest vasútvonaltól 2,2
km-re, külterületen a Gyomaendrőd-Hunya közötti közlekedési út szilárd burkolatú szakaszának
K-i oldalán helyezkedik el. A kijelölt területtől É-ra a város jelenlegi hulladéklerakója, illetve a
téglagyár felhagyott telepe található.
A hulladékkezelőmű kijelölt területe és térsége az Alföldre jellemző sík területen helyezkedik el.
Közvetlen környezetében található egy felhagyott agyagbánya, melynek 3 hektáros területe
kerül bevonásra a hulladékkezelőmű területébe. A táj jellegzetesen mezőgazdasági hasznosítású
szántó, gyér faállománnyal. A hulladékkezelőmű kijelölt területétől ÉK-i irányban 2 km
távolságra húzódik a Budapest-Békéscsaba vasútvonal és É-i irányban helyezkedik el
Gyomaendrőd városa. A város beépített lakóterülete 2 km távolságra van a kijelölt területtől.
A telep a hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó kilenc településen és a későbbiekben
csatlakozó településeken képződő szilárd kommunális hulladékok fogadására és ártalommentes
elhelyezésére szolgál. Itt kerülnek komposztálásra a szelektíven gyűjtött biológiailag lebomló
szerves anyagok (lomb, nyesedék, fű, háztartásokban képződű zöldhulladékok). A
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hulladékkezelőműbe kerülnek utóválogatásra és szállításra való előkészítésre a szelektíven
gyűjtött hulladékok. Itt történik a kommunális hulladékkal beszállításra kerülő és kigyűjtött
lakosságnál képződő veszélyes hulladékok átmeneti tárolása.
Békés megyében a területi hulladékgazdálkodási programnak megfelelően jelenleg két
regionális hulladéklerakó üzemel (Békéscsaba, Gyomaendrőd). A hulladéklerakók
környezetvédelmi felülvizsgálatát követően a megyében jelenleg üzemelő és felhagyott
hulladéklerakók be lesznek zárva, rekultiválásra kerülnek.
Ezt követően várhatóan megnő a Gyomaendrődi regionális hulladéklerakóra beszállító
települések köre. Ezzel párhuzamosan a szelektív hulladékgyűtés kiterjesztésével várhatóan
csökken a lerakóba kerülő hulladékok mennyisége. Mindezeket figyelembe véve a
hulladéklerakó élettartama nem csökken a tervezetthez viszonyítva.
A befogadóképessége a tartalék terület figyelembe vételével 2.697.720 m3 laza hulladék, 1:5
tömörítési arányt figyelembe véve 539.544 m3 tömörített hulladék, amely 39 évig elegendő a
települések hulladékainak befogadására. A beszállításnál figyelembe kell venni, hogy a
biológiailag lebomló szerves anyagokat, illetve a csomagoló anyagokat a hulladékgazdálkodási
törvény szerinti arányban ki kell gyűjteni, így a tervezett befogadó kapacitásra a 39 év tartható.

A lerakó teljes kapacitás a tartalék terület figyelembevételével:


I. ütem: alapterület: 22.320 m2 térfogat: 239.797 m3 betölthető tömör hulladék
mennyisége: 179.848 m3 kapacitás: 13 év
 II. ütem: alapterület: 21.280 m2 térfogat: 239.797 m3 betölthető tömör hulladék
mennyisége: 179.848 m3 kapacitás: 13 év
 tartalék: alapterület: 20.900 m2 térfogat: 239.797 m3 betölthető tömör hulladék
mennyisége: 179.848 m3 kapacitás: 13 év
=======================================================
2

Összesen:

3

alapterület: 64.500 m térfogat: 719.391 m betölthető tömör
3

hulladék mennyisége: 539.544 m kapacitás: 39 év
A három ütemben kialakítandó depónia összes térfogata 1:2-es rézsű, 15 m-es magasság esetén
3

3

719.391 m . A depónia befogadóképessége 2.697.720 m laza hulladék, 1:5 tömörítési arányt
3

figyelembe véve 539.544 m tömörített hulladék, amely 39 évig elegendő a települések
hulladékainak befogadására. A számításnál figyelembe lett véve, hogy a depónia teljes
térfogatát 75 %-ban lehet hulladékkal megtölteni, az álcázó töltések és a takaróföld helyigénye
miatt.
2

A hulladéklerakó teljes területigénye 146.955 m , ebből az I-II. ütem depónia területe 43.600
2

2

2

m , depónia tartalékterület 20.900 m , véderdő területe (15 m széles) 26.655 m .
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Gyomaendrőd területéről beszállított hulladékok mennyisége:
Vegyesen gyűjtött hulladék mennyisége
Gyomaendrőd

Közszolgáltatás
ba bevont
lakosok száma
(Fő)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

14 680
10 500
10 500
10 100
9 928
10 750
12 730
13 181
13 133
13 950
13 806

A
közszolgáltatás
keretében a
településen a
lakosságtól
begyűjtött
hulladék
mennyisége (t)
2 769
2 433
1 956
1 982
1 694
1 693
1 719
1 779
1 951
1 935
1 966

A
közszolgáltatás
keretében az
intézményektől
begyűjtött
hulladék
mennyisége (t)

Fajlagos
éves
hulladék
termelés
(kg/fő/év)

951
936
838
724
674
725
736
763
836
852
842

249
230
266
268
238
124
126
130
143
139
142

A közszolgáltató
által
üzemeltetett
létesítményekbe
n kezelt nem
települési
hulladék
mennyisége (t)
12
46
167
4
40
32
35
30
55
105
162

Az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék mennyisége
Település

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Gyomaendrőd

Közszolgáltatásba
A
A
Egyéb szervezetek
bevont lakosok közszolgáltatás közszolgáltatás által elkülönítetten
száma (Fő)
keretében a
keretében az
begyűjtött
településen a intézményektől hulladékmennyiség
lakosságtól
elkülönítetten
(t)
elkülönítetten
begyűjtött
begyűjtött
hulladék
hulladék
mennyisége (t)
mennyisége (t)
14 928
61
0
0
14 680
61
0
0
15 144
79
0
0
14 625
78
0
0
14 593
67
0
0
10 750
61
0
0
12 730
47
0
0
13 181
46
0
0
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2014
2015
2016

13 133
13 950
13 806

40
92
112

0
0
0

0
0
0

A város 1999.-ben elkészítette és elfogadta a települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtésének
koncepcióját. A koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtása elindult. Kialakításra
kerültek a hulladékgyűjtő szigetek (16 helyen) ahová a lakosok folyamatosan szállíthatják a
szelektíven gyűjtött papír, üveg és műanyag hulladékokat.
A hulladékgyűjtő udvar a Gyomaszolg Ipai Park Kft. telephelyén 2004 óta üzemel.
Hulladékgyűjtő udvar:
Tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, üzemeltetője: Gyomaszolg Ipari Park Kft.
A gyomai és endrődi városrész településszerkezeti súlypontjában, mindkét városrészről szilárd
burkolatú úttal jól megközelíthető. A lakosság az egyéb ügyeinek intézését összekapcsolhatja a
szelektíven gyűjtött hulladékainak beszállításával. Az udvar az érvényben lévő előírásoknak
megfelelően került kialakításra, rendelkezik a megfelelő építési és környezetvédelmi
engedélyekkel.
Az itt összegyűlt válogatott hulladékok a hulladékkezelőműbe kerülnek beszállításra, ahonnan
bizonyos utóválogatást, bálázást követően kerülnek a feldolgozó üzemekbe. Az udvaron
összegyűlt veszélyes hulladékot közvetlenül az ártalmatlanító üzemekbe szállítják.
A hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre:
Papír karton, fekete-fehér újság, színes újság, vegyes papír -Üveg fehér és színes üvegpalackok Műanyag: síkfóliák és műanyag flakonok -Fémek alumínium italos dobozok, vashulladékok Szerves hulladékok nyesedék, lomb, levágott fű, nem szennyezett fahulladékok -Háztartási
nagydarabos bútor, háztartási berendezések, lomok -Textíliák
A lakosságnál képződő veszélyes hulladékok: szárazelemek, gombakkumulátorok, savas
akkumulátorok, lejárt szavatosságú gyógyszerek, fáradt olaj, fel nem használt növényvédő
szerek és azok göngyölegei, festék és lakk maradványok és azok göngyölegei, fénycsövek,
elhasznált étolaj, és zsír, fényképészeti vegyszerek.
A hulladékudvarra beszállítandó hulladékok tervezett mennyisége:
-papír
30-40 t/év
-műanyag
15-20 t/év
-üveg
10-15 t/év
-fém
10-15 t/év
-szerves hulladék
40-50 t/év
-háztartási nagydarabos hulladék
10-15 t/év
-veszélyes hulladék
3-5 t/év
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======================================
Összesen: 118–160 t/év
A képződő hulladékok környezetkímélő gyűjtése és szállítása érdekében két gépet szerzett be a
kft. 2004. évben. A járművek közül az egyik alkalmas a szelektív hulladékgyűjtés speciális
edényzeteinek ürítésére.
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Hulladékgyűjtő szigetek:
A hulladékgyűjtő szigetek a város több pontján kialakított gyűjtőpontok. A szigeteken 3-3 db
speciális gyűjtőedényzet kerül elhelyezésre a papír, műanyag flakonok és az üvegpalackok
gyűjtésére.
A gyűjtőedényzet zárt, megfelelő bedobó nyílással ellátott, csak speciális járművel üríthető,
mellyel a Gyomaszolg Ipari Park. Kft. rendelkezik
A hulladékgyűjtő szigeteken összegyűlt válogatott hulladékok a hulladékkezelő műbe kerülnek
elhelyezésre, ahonnan bizonyos utóválogatást, bálázást követően kerülnek elszállításra a
feldolgozó üzemekbe.
Állati hulladékok gyűjtőhelye:
A lakosságnál képződő állati hulladékok gyűjtése és megfelelő ártalmatlanítása az önkormányzat
feladata. Jelenleg a lakosságnál képződő állati hulladékokat a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett telepen lehet elhelyezni. A beszállított
hulladékok zárt fém edényzetben kerülnek átmeneti tárolásra, ahonnan azokat az ATEV Rt.
szállítja el heti rendszerességgel. A szállítás és ártalmatlanítás jelentős összegbe kerül, mivel a
piacon szinte egyedüli szállító és ártalmatlanító ATEV Rt. monopol helyzetben van.
A szakmai, környezetvédelmi és elsősorban gazdaságossági kérdéseket szem előtt tartva ki
kellene alakítani egy regionális gyűjtő tároló rendszert és egy nagyobb térséget átfogó
ártalmatlanító üzemet kellene létrehozni. Ezen a területen Gyomaendrőd város néhány éve már
megkezdte az előkészítéseket. Az ártalmatlanító üzem kialakítása több milliárdos nagyságrendű,
ezért annak létrehozása nagyobb terület összefogását igényeli.
Fontos feladat a lakosok folyamatos és részletes tájékoztatása a hulladékgazdálkodási
feladatokról, az átadott új létesítmények és azok környezetvédelmi előnyeinek bemutatása.
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének környezetvédelmi és gazdaságossági kérdéseinek
részletes bemutatása, a lakosok megnyerése minél nagyobb arányban a szelektív
hulladékgyűjtésben való részvételre.
Sajnos még több helyen lehet látni illegálisan elhelyezett hulladékokat. Ez környezetvédelmi,
közegészségügyi és városképi szempontból sem elfogadható. Fokozottabban kell meggyőzni a
lakosokat, hogy az új hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtőudvar és a hulladékkezelőmű
kialakításával és beüzemelésével korszerű és környezetkímélő módon lehet elhelyezni a
hulladékokat, nem szabad az illegális lerakásokkal terhelni a környezetet, elcsúfítani a
városképet.
A korszerű hulladékgazdálkodási célok megvalósításának alapelvei a városban:
 A hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladékok veszélyességének csökkentése.
 A hulladékban lévő hasznosítható összetevők kigyűjtése a szelektív
hulladékgyűjtéssel, és a kigyűjtött hulladékok újrahasznosítása.
 A maradék hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása a regionális hulladéklerakó
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telepen.

A hulladékképződés megelőzését és a képződő hulladékok veszélyességének csökkentését
elsősorban a településen tevékenykedő intézmények, szolgáltatók és termelőüzemek feladata,
az önkormányzat segíti annak sikeres megvalósítását.
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és kiterjesztésében az önkormányzat szerepe a
meghatározó. Tájékoztatni, felkészíteni, megnyerni a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésben
való aktív részvételre egy folyamatos és hatékony PR tevékenységgel, pályázatok útján
megteremteni a forrásait a korszerű gyűjtési rendszer bővítésének (hulladékgyűjtő szigetek,
hulladék udvar, speciális edényzetek), az új hulladékkezelőműben a szelektíven gyűjtött
hulladékok utóválogató rendszerének kialakítása.
A maradék hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítási lehetősége már megvalósult, hiszen
átadásra került és beüzemelt a korszerű hulladékkezelőmű, ahol a maradék hulladékokat
környezetkímélő módon lehet elhelyezni a depónián.
A hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy a hulladékban lévő biológiailag lebomló
szervesanyag-tartalmat a mért értékekhez viszonyítva:
2009. július 1. napjáig 50%-ra,
2016. július 1. napjáig 35 %-ra kell csökkenteni.
A képződő kommunális hulladék összetétele Gyomaendrődön:
Megnevezés
Részarány (m/m %)
Szerves hulladék (lomb, nyesedék, fő, konyhai)
34
ebből: lakossági
24
intézményi
10
Papír
20
Műanyag
18
Üveg
3
Fém
4
Egyéb
21
ebből: lakossági veszélyes hulladék
0,5

3.4 Területhasználat, zöldfelület gazdálkodás, település tisztaság
Területhasználat:
A város igazgatási területe (külterülete) az átlagosnál nagyobb kiterjedésű, népsűrűsége mintegy
20 %-kal alacsonyabb a megyei átlagnál, az igazgatási terület határa É-on 12-13 kmre, D-en 10-
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11 km-re van a település központjától.
Gyomaendrőd igazgatási területe a talaj és geológiai adottságok alapján két nagy tájegységhez
tartozik:
a) A Hármas-Köröstől É-ra eső terület a Körösök mély árterének része, közepesen gyenge
termőképességű, helyenként szikfoltokkal tarkítva.
b) A Hármas-Köröstől D-re eső terület a Békés-Csanádi löszhát része, magas fekvéső, jó
termőképességű lösztalajjal.
Ennek megfelelően az É-i területein a rizstermesztés és a rideg állattartás, kisebb arányban az
őszi vetésű gabonafélék termesztése az elterjedt, míg a D-i jó minőségű termőterületeken a
gabonafélék termesztése az általános.
A rendszerváltást követően a mezőgazdaság tulajdonosi szerkezete alapvetően átalakult. A
felaprózott birtok struktúra piaci termelésre alig alkalmas. A déli területeken az átlagos
birtoknagyság nem éri el a 3 hektárt. A 0-30 ha közötti birtok a termőterület 70 %-án, 31-300 ha
13 %-án és a 300 ha feletti nagybirtok mindössze 17 %-on működik.
Az igazgatási terület erdősültsége igen alacsony, mindösszesen 956 ha, 3,4 %. Az erdősültség
növelésére elsősorban az É-i területeken kínálkozik lehetőség a mezőgazdasági termelésre
kevésbé alkalmas területeken, illetve a dűlőutak és csatornák menti fasorok telepítésével.
Az Alföldön szinte egyedülálló táji, természeti adottságok a Hármas-Körös Természetvédelmi
Területe és a folyószabályozások során levágott kanyarulatok, holtágak és azok környezete. Az
Endrődi városrész szomszédságában üdülési funkciójú zártkerteket osztottak ki a 70-es évek
2

végén a holtágak mentén. Mintegy 750 db, 1000-2000 m -es telek került kialakításra.
Igen értékes természetvédelmi területek is találhatók a város közigazgatási területén.
Területhasználat
Mezőgazdasági terület
Erdő
Nádas
Kivett terület
Külterület összesen:

Meglévő
ha
25.921
956
25
2.351
29.253

Tervezett
%
88,6
3,3
0,1
8,0
100,0

ha
24.857
2.000
25
2.351
29.233

%
85,0
6,9
0,1
8,0
100,0

A központi belterület meglévő és tervezett arányait a következő táblázat tartalmazza:
Területhasználat
Meglévő
Meglévő és tervezett
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Lakóterület
Nagyvárosi
Kisvárosi
Kertvárosi
Falusias
Üdülő terület
Központi vegyes terület
Gazdasági-szolgáltató ter.
Gazdasági-ipari terület
Különleges terület
Zöldterületek, erdő
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízfelület
Egyéb beépítetlen terület
Belterület összesen:

ha
655,40
7,00
8,60
0,00
639,80
5,00
30,50
12,40
17,40
33,90
31,20
90,70
183,60
42,90
40,20
1.143,20

%
57,3
0,6
0,7
0,0
56,0
0,4
2,7
1,1
1,5
3,0
2,7
7,9
16,1
3,8
3,5
100

ha
672,60
7,00
15,20
135,40
515,00
21,50
45,60
47,90
20,40
43,90
57,90
15,00
194,40
42,90
2,30
1.163,20

%
57,8
1,0
2,3
20,1
34,4
1,8
3,9
4,1
1,8
3,7
5,0
1,3
16,7
3,7
0,2
100

Zöldfelület gazdálkodás:
A város zöldfelületi rendszere a szigetszerűen elhelyezkedő terekből, parkokból, zöldfelületi
intézményekből (strand, sportterület, temető), Hármas-Körös ártéri erdeiből, a holtágak menti
erdőkből, a folyó és a holtágak vízfelületéből, a vasút melletti véderdősávból, védőterületekből
(vízmű) továbbá az ezeket összekötő utcai fasorokból és parksávokból tevődik össze.
A gyomai területen a Falualjai-holtágon belül helyezkednek el a legjelentősebb zöldfelületek: az
Erzsébet liget, a sportterület, a Liget-fürdő és kemping, az ifjúsági tábor. Az endrődi részen a
Révzugi holtágon belül található a Népliget és a sportpálya.
Mindkét településrészre jellemző, hogy van egy-egy liget a holtágakkal határolt „szigeten” és
egy-egy főtér a központban. A többi városrészben kisebb-nagyobb terek és parkok találhatók.
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Az endrődi település részen található Népliget és
sportpálya

A gyomai Erzsébet liget a Ligetfürdővel

Közterek (a tömbtelkes lakóterületeknél): Október 6. lakótelep
Ifjúsági lakótelep
Vásártéri lakótelep
Közparkok, közterek:

Népliget (Endrőd)
Hősök tere
Kossuth tér
Csókási Béla tér
Erzsébet liget (Gyoma)
Szabadság tér
Wodiáner Albert tér
Kner tér

1, 8 ha
0,58 ha
0,72 ha
0,4 ha
5,2 ha

Zöldfelületi intézmények:

Strandfürdő és Liget kemping, Gyomai szabad strand, Pájer strand
és kemping, Ifjúsági tábor, Sportpálya (Endrőd) 3,6 ha Sportpálya
(Semmelweis u.) 3,2 ha

Temetők:

Köztemető (Endrőd)
Köztemető (Gyoma)
Lezárt temetők (5 db)

Piacterek, vásárterek: A Penny Market mögött, a Pásztor János utcából nyíló területen lévő új
piactér, Polányi Máté utcától délre elterülő 5,4 hektáros füves területű vásártér
Értékesebb utcai fasorok:
 A Hősők útja az I. világháborúban elesett hősök emlékére Kner Izidor ültette. A kétoldali
idős hársfasor védett.
 .
 Áchim András utca a hangulatos vérszilva, nyír, kőris vegyes fasorral.
 A Hársfa utca két oldalán egységes hársfasor.
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Temető utca.
Dózsa utcai csörgő fasor.
Selyem úton a Gömbkőris sor
Fő úton a Gömbkőris és a Gömbszivar
Szabadság téren a Vadgesztenye sor

Településtisztaság:
A település önkormányzati útjainak tisztítását, a közterületek tisztítását és gondozását a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.
A település tisztasága általában megfelelő, gondot okoz a csapadékos időszakban a külterületről
és a még nem portalanított belterületi utakról a sárfelhordás és az azt követő porterhelés.
A központi helyen lévő parkok és közterek fejlesztése folyamatos, ápolásuk, gondozásuk
rendszeres. A kiesőbb helyen lévő közterek és parkok gondozását sűrűbben kellene végezni.
A kommunális hulladékok rendszeres gyűjtése és elszállítása megoldott, évente szervez a
szolgáltató lomtalanítási akciót. A külterületen már több helyen lehet látni szétszórt, „elhagyott”
hulladékot. A 2004-2005-ös évben kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek további
lehetőséget biztosítanak a lakosok számára a szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezésére,
jelentősen javítva ezzel a település tisztaságát a városképet.

3.5 Közlekedés
3.5.1 Úthálózat
Településkörnyéki kapcsolatok és az országos közutak belterületi szakaszai
A város földrajzi elhelyezkedése miatt sajátos szerepkörrel bír a térség közlekedésszerkezetében. Nincs gyorsforgalmi és I. rendű főútja, de ezek kapcsolatában ill. alternatív
útvonalként jelentős forgalmat kell lebonyolítania a térségi és a távolsági forgalomban is.
A város a két településrész (Endrőd és Gyoma) összeépülésével sajátos, hosszan elnyúló
alakzatot öltött, melyet hosszában kettészel a 46-os főút. A mindkét városrészen áthaladó 46-os
számú Törökszentmiklós – Mezőberény II. rendű főút K – Ny-i kapcsolatot biztosít a 4-es számú
és a 47-es számú főutak között.
Forgalma belterületen ~ 6.500 E/N, a nehézgépjármű-forgalom aránya ~ 27 %, így a „C” jelű
környezeti körülmények miatt a közúti közlekedésből eredő egyenértékű „A” hangnyomásszint
bizonyosan meghaladja a határértékeket (LTH nappal 65 dB, LTH éjjel 55 dB). A belterületi Főút
– Bajcsy-Zsilinszky utcai szakaszon a zaj-és rezgésterhelési határértékek túllépése is
előfordulhat, elsősorban a szűk utcakeresztmetszetű szakaszokon.
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A térségi kapcsolatokban fontos, de a forgalom összességében kevésbé terhelt útvonal a 443 as
jelű Gyomaendrőd – Szarvas II. rendű főút kategóriába sorolt összkötő út, mely az endrődi
városrészen halad keresztül (Blaha Lujza utca). A 443-as jelű út elsősorban átmenő forgalmat
bonyolít le. Környezetterhelési hatását tekintve a magas teherforgalom aránya 38 % (!) jelent
problémát. Forgalma ~ 2.300 E/N.
A közlekedés-szerkezet második legfontosabb útvonala a 4231-es jelű Dévaványa –
Gyomaendrőd összekötő út érintett szakasza, amely a belterületen közös nyomvonalon halad a
4232-es jelűösszekötő úttal (Főút egy szakasza). Forgalma elsősorban a városi belső forgalom
miatt jelentős (~ 6.000 E/N), a nehézforgalom aránya 18 %. Környezetvédelmi szempontból
valamivel kedvezőbb helyzetben van, mint a 46-os főút, de az esetenkénti környezetvédelmi
határértékek túllépése itt is valószínűsíthető.
Az országos mellékutak közé sorolt 4642-es számú Gyomaendrőd – Szentes útvonal (Apponyi
utca) az endrődi városrészt szeli ketté É – D-i irányban. Forgalma ~ 3.800 E/N, a
nehézgépjárművek aránya 21 %. Környezetterhelési mérések nem állnak rendelkezésre, de a
magas teherforgalom arányából adódóan a többi országos közúthoz hasonló környezeti
hatásokkal találkozunk.
Forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre az országos közúthálózat részét képező 46353-as jelű
állomáshoz vezető útról (Kossuth utca), de a város szerkezetében és forgalmában jelenleg
betöltött szerepét vizsgálva nem tartozik a környezetterhelés szempontjából kritikus útvonalak
közé.

Belső (nem országos) úthálózat
A város önkormányzati kezelésében lévő úthálózata ~ 87 km hosszúságú, kiépítettségi szintje ~
75 %-os. A szilárd burkolattal kiépített szakaszok a környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek,
de műszaki paramétereik esetenként nem megfelelőek. Ez alól a Kossuth Lajos utca Szabadság
térre vezető szakasza a kivétel, ahol egy korábbi becslés szerint esetenként a forgalom eléri a
4.000 E/N értéket, és így környezetterhelés szempontjából további elemzést igényel.
A kiépítetlen utakból (~ 30 %) adódóan egyes városrészekben – az egyéb hátrányokon túl – a
porszennyezés okozta környezetterhelés megszüntetése fontos társadalmi érdek. A kiépítés
hiányaiból következik, hogy egyes lakó-és gyűjtőutak nagyobb forgalmat (és környezetterhelést)
viselnek, mint azt a közlekedés-szerkezetben betöltött szerepük indokolná.

3.5.2 Autóbusz-közlekedés
A helyi és távolsági közlekedésben meghatározó szerepkörrel bír. Miután az országos közutakon
minden irányban biztosított a kapcsolat, így (néhány peremterületet kivéve) az ellátás városi
szinten megoldott. A Szabadság téri központi autóbusz-állomás kialakítása megfelelő, így
Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 108

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21
környezetvédelmi problémát nem okoz, azonban áttelepítése tervezett a Vasútállomás előtti
térre, mivel a jelenlegi állapot nem kapcsolja össze a közúti és kötöttpályás közösségi
közlekedést. A jövőben célszerű foglalkozni az integritással.

3.5.3 Parkolás
A parkolóhely igény és lehetőség tekintetében a város egészét tekintve nincs alapvető
feszültség. A belvárosi ill. a főútvonalak melletti igények azonban meghaladják a jelenlegi
kapacitásokat. Ezért a hiányból adódó passzív (megállási lehetőséget kereső) forgalom
felesleges útvonal-növekedést és környezetterhelést, a szabálytalan (zöldterületet igénybe
veszı) forgalom pedig növeli a diffúz levegőterhelést és a növényzet eltaposásával is károsítja a
környezetet. Legnagyobb gondot a 46-os főút melletti létesítmények kiszolgálása jelenti, amit az
önkormányzat újabb parkolók építésével próbál orvosolni.

3.5.4 Kerékpáros-közlekedés
A város közlekedés-struktúrájában jelentős a kerékpáros-közlekedés. Az alföldi városokra
jellemző egyébként is magas kerékpáros arány jelenleg is és távlatban is megmarad. A meglévő
4642 sz másodrendű főút melletti kerékpárút (Öregszőlői) mellett a 46-os főút mellett is szinte
teljes szakaszon kiépült a kerékpárút. A meglévő kerékpárút szükséges, de nem elégséges
feltétele a közlekedésbiztonság növelésének.

3.5.5 Gyalogos közlekedés
A gyalogosforgalom leválasztása a közúti forgalomtól gyakorlatilag megoldottnak tekinthető. A
gyalogos-és közúti forgalom találkozásából adódó konfliktushelyzet elsősorban a belvárosban
csúcsosodik ki. Az egyes részletekben rejlő megoldatlanság a közúti forgalom egyenletes
haladását akadályozza, és ezzel felesleges környezetterhelést okoz.

3.5.6 Vasúti közlekedés
A város ebből a szempontból szerencsés helyzetben van. Az A1 besorolású E56-os nemzetközi
törzshálózati vasúti fővonal nemcsak a térségi, hanem a nemzetközi szállításban is rendkívüli
jelentőséggel bír. Az autóbusz-közlekedéssel kiegészítve jó közlekedési kapcsolatokat biztosít. A
fejlesztési tervek megvalósulásával csökken a jelenlegi zajterhelés, ami egyébként is csak kisebb
területeken érzékelhető. A vasúti közlekedésben meghatározó, Gyoma-Nagyvárad vonal
fejlesztése, mely 2016-ban lezárult Európai Uniós projekt. A Gyomaendrődre vonatkozó
fejlesztés az aluljáró megépítése volt.
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3.5.7 Vízi közlekedés
A vízi utak fontossági szerepkör szerinti besorolása alapján a város jelentős természeti
adottsága – a Hármas-Körös – a II. osztályú vízi út kategóriába tartozik. A Körösön jelenleg nincs
érdemi teherhajózás, mert hiányoznak az ehhez szükséges műszaki feltételek nemcsak a
városban, hanem egészen a Tiszáig. Elsősorban a Bökényi duzzasztó rossz állapota az alapvető
oka a szállítás hiányának. A vízi turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázatlanok. A vízi utak
jelenlegi állapotukban összességében nem alkalmasak jelentősebb vízi szállításra, pedig ez a
közlekedési forma a legkörnyezetkímélőbb, így fejlesztése fontos társadalmi érdek.
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3.5.8 Légi közlekedés
A feltételek teljes hiánya miatt nincs.

3.5.9 Közlekedésüzemi létesítmények
A városban található három üzemanyagtöltő állomás korszerű, megfelelnek környezetvédelmi
előírásoknak.

3.6 Energiagazdálkodás és azok környezeti hatásai
Gyomaenndrőd város energiaellátásában a földgáz és az elektromos áram játszik meghatározó
szerepet, kis mértékben a folyékony tüzelőanyagok használata is tapasztalható még, főként a
kertészeti és háztáji mezőgazdasági termelésben.
Jelentős geotermikus energiakészletekkel (termálvíz) rendelkezik. A geotermikus energiát
kertészeti termelésnél használják fel fűtésre. Nagy problémát jelent a felhasznált termálvíz
környezetkímélő elhelyezése.
Az alternatív energiaforrások (nap, szél, bio) használata még nem indult meg. A jövőben az egyik
fejlesztési terület az alternatív energiaforrások használatának bevezetése, kiszélesítése.

3.6.1 Gázellátás:
Gyomaendrőd város teljes belterületén kiépült a vezetékes földgázellátó hálózat. Az elosztó
hálózat 3 bar-os középnyomású. A várost ellátó 8 bar-os nagyközépnyomású ∅ 200 KPE vezeték
a Kondorosi út mellett haladva éri el a várost. A vásártéren az Apponyi utcában található egy
KÖGÁZ 3000-8/3-as szabályozó állomás, amely a város egész gázellátását biztosítja.
Nagylapos területén nincs vezetékes gázhálózat. Öregszőlő területén 6 bar-os elosztó hálózat
van. A meglévő földgázvezeték hálózat hosszú távon biztosítja a város gázellátását.
Környezetvédelmi szempontból a jó beállított gázégők és gázkazánok a hagyományos
tüzelőberendezésekkel szemben környezetkímélőbb hasznosítást eredményeznek.

3.6.2 Elektromos energiaellátás:
Villamos energiaellátás szempontjából Gyomaendrőd város és térsége a E.ON Tiszántúli
Áramhálózat Zrt. területére esik.
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Gyomaendrődöt és környékét két 120 kV-os táppont látja el villamos energiával:



1. Mezőtúr 120/20 kV-os alállomás (24 km)
2. Szarvas 120/20 kV-os alállomás (20 km)

Az elektromos energiahasználat környezetvédelmi szempontból a legmegfelelőbb.

3.7 Az idegenforgalom környezeti hatásai
Gyomaendrőd város életében környezeti adottságait figyelembe véve az idegenforgalom
meghatározó jelentőségű. A Hármas-Körös, a holtágak természeti adottságai nagy
lehetőségeket biztosítanak az ökoturizmust, a vízi sportokat, a természetet szerető turistáknak.
Ezek a csodálatos természeti értékek a helyi és környékbeli lakosok számára is lehetőséget
biztosítanak a holtágak partjain kiépíthető hétvégi telkeken való pihenésre.
A felújított gyomai Liget-fürdő az idegenforgalom másik vonzásközpontja a városnak.
A környezetvédelmi program elkészítésénél nem hagyhatók figyelmen kívül azon környezeti
hatások sem, amelyeket az idegenforgalomból eredő környezeti terhelések okoznak. Amikor a
város fejlődése szempontjából elengedhetetlen az idegenforgalom és az ebből származó
előnyök növelése, akkor ennek hatásait figyelembe véve kell a fejlesztéseket megtervezni,
megvalósítani. Ennek a város teljes mértékben tudatában van és a település rendezési tervét, az
infrastrukturális fejlesztéseit ezen szempontok figyelembe vételével készítette el és valósítja
meg.
Az idegenforgalom környezeti hatásainak elemzésének területei:
1. A város környezeti állapotának helyzete, milyen természeti és épített környezeti
értékekkel rendelkezik, a befogadó város infrastrukturális ellátottsága, a város tisztasága,
hangulata, az idegenforgalom szempontjából elengedhetetlen városi rendezvények
száma.
2. Az idegenforgalom hatása a város környezetére, fejlődésére.
A kettő szoros kölcsönhatással van egymásra, hiszen az idegenforgalom növekedése ösztönzi a
városi fejlesztéseket, de hatással is van a környezeti elemekre. Nagyon fontos, hogy a város
fejlesztései, környezeti értékeinek, szépségének fenntartása, javítása az elsődleges, hiszen a
vendég csak egy szép, tiszta, megfelelő infrastruktúrával, látnivalóval rendelkező városba szeret
pihenni. Az idegenforgalomból származó környezeti terheléseket és egyéb gondokat a várható
előnyök birtokában a városnak pedig meg kell oldania.
Ezek a következők: megfelelő parkolási lehetőségek biztosítása, szállodai szolgáltatások
bővítése, a megfelelő ellátás biztosítása, a megnövekedett ivóvízhasználat biztosítása, a
megnövekedett szennyvíz megfelelő elvezetése és tisztítása, a növekvő kommunális hulladék
gyűjtése és elszállítása, a megnövekedett energiaigény biztosítása.
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Nem elhanyagolható szempont az idegenforgalmat is érintő belterületi állattartás. Annak
ellenére, hogy a háznál történő állattartásnak jelentős hagyományai és gazdasági okai is vannak,
az állattartásból eredő bűzhatás, különösen a nyári időszakban a város lakóit és az
idelátogatókat is zavarhatja.

A fenntartható turizmus előnye a természeti környezet számára:
 a természeti értékek védelme, a természeti egyensúly megőrzésének támogatása,
 a természeti értékek megismertetése az emberekkel, a természeti környezet állapotáért
vállalt felelősségtudat erősítése,
 környezetbarát szemléletmód terjesztése,
 megfelelő energiafelhasználás és a megújuló energiaforrások előnyben részesítése
(például napkollektorok alkalmazása, a geotermikus hő felhasználása),
 megfelelő hulladékgazdálkodás támogatása (például szelektív hulladékgyűjtés,
újrahasznosított termékek használata).

A fenntartható turizmus előnye a társadalmi környezet számára:




a társadalmi értékek megőrzése, amelyek az adott társadalom sajátos identitását
képviselik (például a nyelv, a történelmi emlékek),
más kultúrák megismertetése az emberekkel, a más kultúrák értékeinek tiszteletben
tartatása (például a hagyományok, helyi szokások ápolása),
a társadalmi-kulturális életszínvonal emelése (rendezvények, programok).

A fenntartható turizmus előnye a gazdasági környezet számára:







helyi termékek, szolgáltatások támogatása,
helyi munkaerő alkalmazása,
a helyi imázs megteremtése, melyre bármilyen más terméket, szolgáltatást,
tevékenységet alapozni lehet,
a térség plusz jövedelemhez, a helyiek kiegészítő jövedelemhez juttatása, amellyel stabil
gazdasági egyensúlyi helyzet alakítható ki a térségben, a gazdasági növekedést is segítve,
a hosszú távú szemléletmód elterjesztése a rövid távú gondolkodásmód helyett,
a megfelelő intézményi rendszerek kialakulásához, a jogi és közigazgatási szabályok
megfelelő irányban történő kialakításához való hozzájárulás.
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Értékek a fenntartható turizmus jegyében
Természeti értékek a turizmus fenntarthatóságára:






éghajlat, napfény,
víz (idesorolva a folyókat, tavakat, kisebb vízfolyásokat, forrásokat, földalatti vizeket,
úgymint a gyógy- és termálvizeket),
domborzat (alföldek, síkságok, dombságok, hegységek),
természeti ritkaságok, jelenségek (amelyek csak bizonyos földrajzi területeken fordulnak
elő),
növény- és állatvilág (idesorolva a természetvédelmi területeket, nemzeti parkokat,
vadrezervátumokat).

Társadalmi értékek a turizmus fenntarthatóságára:






történelmi emlékek, műemlékek, helyek (idesorolva azokat az építészeti alkotásokat is,
amelyek a letűnt civilizációk munkái), világörökségi helyszínek,
az egyes kultúrák sajátos, jellegzetes építészeti alkotásai (idesorolva az egyes kultúrákat
valamilyen tematika alapján bemutató múzeumokat is),
a vallás, a hit gyakorlása, erősítése (például zarándokutak) és az ezekhez kapcsolódó
épített örökségek,
közösségi hagyományok, tradíciók, szokások és az ezekhez kapcsolódó programok,
fesztiválok,
a „népkultúra” (például népművészet, népzene, étkezési szokások és gasztronómia).

Gazdasági értékek a turizmus fenntarthatóságára:










biztos, stabil gazdasági állapotok, a megélhetést biztosító körülmények megléte,
különféle ágazatok, létesítmények, szervezetek, cégek, vállalkozások prosperálása,
amelyek közvetlenül és közvetve kapcsolódnak a turizmushoz,
megfelelő ár-érték arány, amely egy adott dolog piaci árát viszonyítja az a mögött lévő
valódi minőséggel, vagyis milyen mértékű értéket képvisel, milyen értékeket jelent a
vásárlók számára, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ha valami drágább, akkor az jobb
is,
tiszta verseny,
megfelelő törvényi háttér, szabályok, rendelkezések,
garancia, garanciavállalás,
jó hírnév, elismertség, ismertség, megfelelő imázs, illetve az ezeket támogató különféle
marketingtevékenységek,
megbízhatóság.
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A helyi értékeken alapuló fenntartható turizmus tervezésekor az adott turisztikai fogadóterület
hasonlóképpen feltárt, elemzett értékeiből érdemes kiindulni.

TDM és a helyi értékeken alapuló fenntartható turizmus
A TDM „azon tevékenységek összessége, amely egy turisztikai fogadótérség (desztináció)
számára ahhoz szükségesek, hogy látogatókat vonzzon és számukra az ottani tartózkodás során
tökéletes utazási élményt nyújtson úgy, hogy a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai
a desztináció közössége számára előnyösek legyenek, ma és hosszú távon egyaránt.” A
meghatározás magában foglalja mindazt, amit a fenntartható fejlődés és a fenntartható
turizmus témaköre. Valamennyi a turizmusban közvetlenül és közvetve érintett érdeke (és ezzel
együtt, ami számára értéket jelent) előtérbe kerül:
 a turista élményhez jut a megfelelő, komplex szolgáltatások eredményeként,
 a turisztikai szektor képes megfelelően prosperálni mindamellett, hogy eredményes
működésének köszönhetően pozitív hatást gyakorol egyéb szektorok számára is,
 a társadalom kiegyensúlyozott „megélhetéséhez” szükséges feltételek (például
kulturális lehetőségek) a turisztikai forgalomnak köszönhetően fennmaradnak,
gazdagodnak,
 a természeti környezet (annak védelmével, tudatos hasznosításával) meg tudja őrizni
természetes állapotát (például biodiverzitás).
A TDM szervezetek olyan helyi tevékenységeket végeznek és olyan helyi intézkedéseket
hajtanak végre, melyek következtében a helyi viszonyok folyamatosan javulnak, fejlődnek és
azok tovagyűrűző hatása megjelenik a tágabb környezetben is.
A TDM szervezet ezzel a magatartással képes hozzájárulni a fenntartható állapotok
megteremtéséhez. A TDM szemlélet mint „filozófia” kiválóan mutatja azt, hogyan lehet a
turizmust eszközként felhasználni az értékteremtésben, értékmegőrzésben. A lényeg annak
felismerése és tudatosítása, hogy önmagunk és környezetünk fenntartásáért kölcsönös
felelősséggel tartozunk.
Gyomaendrődi TDM szervezet a GYÜSZ-TE – róluk a www.gyomaendre.hu honlapon
olvashatunk.

4 KÖRNYEZETBIZTONSÁG
Magyarország Alaptörvénye
P) cikk
(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai
sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet
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közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való
megőrzése az állam és mindenki kötelessége.4
(2) A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1)
bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált
mezőgazdasági termelésszervezésre és a mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályokat
sarkalatos törvény határozza meg.

Az 1995. évi LIII. törvény „a környezet védelmének általános szabályairól” 1. § (1) bekezdése
rögzíti:
A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet
egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelem, a
fenntartható fejlődés biztosítása.
A városnak szükséges elkészíteni egy összefoglaló tervet, melyben meghatározásra kerülnek a
különböző környezeti veszélyhelyzetek (árvíz, belvíz, ipari, mezőgazdasági szennyezések, közúti
haváriák, vízminőségi problémák stb.), és elkészül a vészhelyzetek elhárításának szervezetiszakmai programja.
A város helyzetéből eredően nagyon fontos veszélyhelyzetet jelenthet a Hármas-Körös
töltésszakadásából adódható árvíz kialakulása. Ennek elkerülése érdekében nagyon fontos
állami feladat a védőtöltések folyamatos ellenőrzése, karbantartása, szükség esetén felújítása.
A belvíz elvezető rendszer műszaki problémái miatt a csapadékos időszakokban gondot jelent a
csapadékvíz gyors elvezetése, a belvizek kialakulásának megakadályozása. Ennek érdekében el
kell végezni a belvízelvezető csatornarendszer komplex geodéziai felmérését, az esetleges
műszaki problémák kijavítását, a kijelölt záportározók felújítását (iszaptalanítás).

5 KÖRNYEZETI NEVELÉS
Környezeti nevelés és a Nemzeti Környezetvédelmi Program
A környezeti nevelés rendszerint elsősorban a természet védelmére, megőrzésére irányul.
Hagyományosan a természet, az élőtáj jelenti a közvélemény számára a környezet szó tartalmát.
A környezeti nevelés fogalmának az új évezredben azonban ki kell terjednie a természeti és az
épített környezethez fűződő kapcsolatokra, magatartásformákra is.
Magyarországon a Környezetvédelmi Törvény, a Nemzeti Környezetvédelmi Program-2 és ennek
részeként a Nemzeti Környezet-egészségi Akcióprogram-2 lendületet és támogatásokat ad
azoknak a közoktatási innovációknak, amelyek az Oktatási Minisztérium Közoktatásfejlesztési
Stratégiája megvalósulásaként szolgálják a hazai iskolaügy és tanulásfejlesztés törekvéseit. A
megújult Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek előírják és egyben lehetővé teszik a
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közoktatási intézmények számára a környezeti nevelés sokféle formáját, az egyes tantárgyakba
beépítve, az erdei iskolák keretében, a szakkörök és ünnepségek alkalmával.
A folyamatot jellemzi továbbá, hogy kiadásra került a megújított Nemzeti Környezeti Nevelési
Stratégia, amely bemutatja a különböző társadalmi szektorok részvételi lehetőségét a környezeti
nevelésben és a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatában. Az oktatás és szemléletformálás a
természetvédelem fontos stratégiai kérdése, amely ez idáig csak érintőlegesen játszott szerepet
a társadalom különböző érintett szegmensei életében.
A természet-és környezetvédelem megvalósításában a társadalom legkülönbözőbb résztvevői
érintettek. A környezeti nevelés alanyai lehetnek nem csupán a gyerekek, hanem a felnőttek is.
Ennek megfelelően a környezeti nevelés színterei lehetnek a különböző társadalmi civil
szerveződések, az oktatási intézmények, a könyvtárak, az önkormányzatok, valamint a családok.
Ezen egységek mindegyike jelentős szereppel bír a természetvédelemmel kapcsolatos
tudatformálás és ismeretterjesztés területén. Hazánk számos intézményében már ismert a
környezeti nevelés, jóllehet a pedagógusképzés még adós azzal, hogy a képzésben általánosan
és széleskörűen felkészítsen e feladatra. A hatalmas adósságot a pedagógus továbbképzés és a
környezeti neveléssel foglalkozó szakmai szervezetek próbálják törleszteni. A pedagógusok
értékrendjében, viselkedésében nem kellően jelenik meg a természet megőrzésének
fontossága, sokszor a tankönyvírótól, a tanártól, az intézménytől függ, hogy milyen hangsúlyt
kap a környezeti nevelés.
Emiatt lényeges, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban a környezeti
nevelést alulról építkező módon kell megszervezni. Helyi települési szinten kell bevonni a
tervezésbe a helyi közösséget, a családokat, az önkormányzatot, az iskolákat és közösen
kidolgozni a környezeti nevelés helyi megvalósítását.
A környezeti nevelés megvalósítása Gyomaendrődön
Gyomaendrőd figyelemre méltó természeti adottságokkal rendelkező vidéki kisváros. A KörösMaros Nemzeti Park területe, a holtágak, a ligetek és zöldterületek élővilága olyan lehetőséget
biztosítanak a környezeti nevelés megvalósítására, amely más városok életéből hiányzik. A
felnövekvő új generáció azonban a természet közelsége ellenére egyre inkább a városias
életmód felé tolódik el és egyre távolabb kerül az őt körülvevő természeti környezettől. Emiatt
érdemes Gyomaendrőd esetében is nem csupán környezeti nevelésről, hanem városi környezeti
nevelésről beszélnünk.
A városi környezeti nevelés létjogosultságát mára nem szükséges bizonygatni, hiszen
Magyarország lakosságának 64%-a városokban él. A városi környezeti nevelés célja a városi
környezet ökológiai sajátosságainak és összefüggéseinek felismertetése. A városban élők
környezeti kölcsönhatásainak megismerésével és tudatosításával, a városlakók szokásainak és
életmódjának feltárásával elősegíthető a környezettudatos magatartás. A cél a környezet és a
benne élők együttes fenntarthatósága és életminőség javítása.
A városi környezeti nevelés helyi sajátosságokból építkezik, a közvetlen környezet
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megismerésére és megóvására késztet. Foglalkozik a város múltjával, jelenével és jövőjével. A
városi élet fenntarthatósága szempontjából vizsgálja az élőlények és a környezeti tényezők
egymásra hatását, a város egészséges környezete érdekében segíti a személyes és a kisközösségi
felelősség megerősödését. Mindehhez aktív módszereket és iskolán kívüli helyzetek sokaságát
igényli.
A városi környezeti nevelés össze kell, hogy hangolja a természeti és a társadalmi vonatkozású
foglalkozásokat, tantárgyakat, és jó, ha a globális problémákra is figyelmet fordít (levegő-, zajszennyezés, hulladékkezelés, ózonpajzs, konfliktus megoldás, másság-tolerancia, stb.) Az
információszerzés és feldolgozás pontosságára, tudományos módszerek alkalmazására nevelhet,
bevezethet a nyomtatott és az elektronikus adatbázisok használatába. Okvetlenül beavat az
emberi tényezők problémáiba (egyéni és csoportos döntések, vélemények befolyásolása,
meggyőzési stratégiák stb.)
Környezeti nevelés az óvodákban
A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már nem lehet
vitatni, sőt egyre többen vallják, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés tevékenységeit (játék,
vers, mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, mozgás stb.) gyöngyként főzzük fel rá,
így lesz komplex egész. A környezeti nevelés alapozza meg a gyerekek tapasztalatait, ami később
ismeretté, egész életre szóló tudássá alakul. A környezeti nevelésnek is alapelve, hogy „a
születés előtt kilenc hónappal kell elkezdeni”. Ha ennyire nem is megyünk most vissza, azt
mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy mivel az emberi társadalom alapsejtje a család, a
családban tapasztalt viselkedési, fogyasztási, életvezetési szokások alapvetően meghatározzák
az ott nevelkedő gyermek környezeti érzékenységét. A környezeti értékrendszer alapjai egész
bizonyosan már az iskolába menetel előtt kialakulnak.
Minthogy az intézményes nevelés kezdete az óvoda, az óvodai környezeti nevelés alapozó
jellegű, így meghatározó szerepet játszik az egyén környezetkultúrájának alakításában.
A környezeti nevelés célja és feladatai az óvodában:







olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek
és készségek tudatos fejlesztése, amelyek elősegítik a természetes és az ember által
épített, létrehozott környezettel — pontosabban az ott lévő értékekkel — való
harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes
értékrendszer, a természet- és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését;
a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése,
megszerettetése;
a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása;
az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a
helyi sajátosságok felhasználásával;
a környezettudatos életvitel kialakítása (az energiával; vízzel, árammal való
takarékoskodás, a pazarlás elkerülése);
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természetes élethelyzetek kínálta lehetőségek felhasználása: modellezés szenzitív
játékokkal.
 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a következőket írja: „Az óvoda a gyermek
érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságára építve biztosítson a
gyermeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a
természeti és társadalmi környezetről.”. Az ebből következő feladatokat is pontosan
megfogalmazza. „Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára
a környezet tevékeny megismerését, biztosítson alkalmat, időt, helyet, eszközöket a
spontán és szervezett tapasztalatszerzésre.”
Ezek megvalósítását a 3-7 éves gyermekek életkori jellemzői teszik lehetővé:
 érzelmileg kötődik az őt nevelő felnőttekhez, „modellkövető”,
 cselekedeteit mindig valamilyen érzelem motiválja, kíséri,
 tevékeny, aktív, nyitott, kreatív,
 a körülötte lévő világot érzékszerveivel, tapasztalás útján ismeri meg.
A kisgyermekeket lakóhelyismeret-bővítő terepséták, kirándulások során ismertethetjük meg
szűkebb lakóhelyükkel. Megnézhetik a városi természeti környezetet, a közeli tér vagy liget
növényeit és állatait, a különböző házakat, úgymint a posta, rendőrség, iskola és más helyi
közintézmények épületei. Tekintsük meg a jelentős közeli műemlékeket. Figyeljük meg a
közlekedést, az utca életét. Milyen kellemetlen jelenségekkel találkozhatnak? (Zaj,
szennyeződések, szemét, por stb.) A sétából visszatérve meg lehet beszélni a látottakat, mesélni
a történtekről, esetleg lerajzolni azokat. Bábozás tartható a kutyák, galambok és egyéb állatok
életéről.
Szituációs játékban játszható el a városlakók magatartása. (Pl. szemetelés, hangoskodás,
rongálás, növények pusztítása) Meg lehet hallgatni régi történeteket, szokásokat, például
nagyszülőktől, a régi városról, a régi életmódról (közlekedéstörténet, várostörténet,
kultúratörténet). Látogatást lehet tenni a település Tájházában és beszélgetni a látottakról.
Össze lehet hasonlítani a város képét a különböző évszakokban.
A környezethez történő pozitív kapcsolat kialakításában tehát már az óvodák is nagy szereppel
bírhatnak. Célszerű lenne a városban egy-két óvodát kinevezni, aki felvállalná a környezeti
nevelés óvodai nevelési programba való illesztését, esetleg az ezzel kapcsolatos Tanácsadást.
Környezeti nevelés az iskolákban
A környezeti nevelés iskolai oktatásba történő integrálása nem jelent annyira új feladatot, mint
azt sokan gondolják. Hiszen Gyomaendrődön is évek óta foglalkoznak az iskolák az egyes
részeivel, ilyen előzmények szinte mindenhol vannak, csak nem így hívták: járták a környéket,
szedték a szemetet akcióban vagy anélkül, gyűjtöttek papírt, elemet. Készültek a Föld napjára, a
Madarak és fák napjára. Mérték az iskola közelében lévő folyó vizének szennyezettségét és még
sok egyéb dolgot csináltak.
A környezeti nevelés konkrét iskolai alapelveit, céljait, a környezeti nevelési programban kell
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megfogalmazni úgy, hogy egyértelműen tükrözze az iskola hitvallását, elkötelezettségét a
fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság pedagógiájának alapeszméi mellett. Olyan általános és
konkrét célokat kell meghatározni, amelyek eléréséhez feladatokat, eszközöket tudnak rendelni.
A környezeti nevelés célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének
kialakítását, ezáltal:
 váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt;
 alakuljon ki bennük egy egyetemes környezeti etika, a jövőre vonatkozó felelősségérzet;
 ismerjék meg a környezetet befolyásoló globális és helyi gazdasági és társadalmi
folyamatokat;
 szerezzenek (éljenek meg) személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok
kezelésében, megoldásában.
A környezeti nevelés az iskolákban direkt és indirekt módon történhet.
Iskolában a tanórákon:
 tantervbe beillesztve szakórákon (biológia, kémia, fizika, idegen nyelvek);
 osztályfőnöki munkatervekben célkitűzés az egészségügyi és környezetvédelmi nevelés;
 művészeti és humán tárgyaknál a tantervekben kiegészítésként jelenik meg.
 és a tanórán kívül:
 megemlékezés a jeles napokról (pl. Föld-Víz napja) – (meghívott előadók, vetélkedők,
kiállítások);
 a természet-és környezetvédelmi újságok terjesztése;
 szelektív hulladékgyűjtés: elemgyűjtés, papírgyűjtés;
 az iskola kertjének, gyakorló kertjének ápolása, a folyosókon, osztálytermekben
növények elhelyezése;
 az iskola tisztaságának megőrzése.
Iskolán kívül:
 az osztályok erdei iskolában terepgyakorlaton vehetnek részt;
 természetjáró kirándulások, kerékpár-és kenutúrák;
 kirándulás a városi Túraútvonalon és a Tanösvényen;
 a nyári szünetben táborozások, továbbá részvétel sport-és természetbarát programokon;
 lehetőség szerint bekapcsolódva más környezetvédelmi programokba is, részvétel az
ilyen témában szervezett versenyeken.
Szükség van a környezeti neveléssel kapcsolatos programok kidolgozására az elkészítők
folyamatos konzultációja, vezetéssel és tantestülettel történő információ cseréje mellett.
A munkafolyamat fő lépései, vagyis mit tartalmazzon a környezet nevelési program:
Helyzetelemzés:
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az iskola eddigi környezeti nevelése, erőssége, gyengesége, fejlesztésre váró feladatok,
erőforrásai (személyi, tárgyi).
A tantestület által elfogadott alapelvek, célok megfogalmazása, ezekhez feladatok,
módszerek, eszközök.

A környezeti nevelés színterei:
 tanórák,
 tanórán kívüli tevékenységek -felsorolás, rövid cél és tevékenység ismertetése.
 Nagyobb, hagyománnyá váló iskolai programok, projektek leírása, célja, feladata,
cselekvési terve -itt az erdei iskolát is.
Az akcióterv tartalma:
 projektelem, tevékenység megnevezése, célcsoport, időskála, szükséges erőforrások:
tárgyi, személyi, módszerek, értékelés módja, felelősök, várt eredmények.
Folyamatos akciók.
 A diákönkormányzat szerepe a környezeti nevelési program megalkotásában, zöld
feladatai.
A szülők szerepe a környezeti nevelési program megalkotásában.
 Az iskola mint „zöld miliő”:
o
épületek, udvar, kert, büfé "ökosága",
o
mindennapi környezetgazdálkodás: hulladék, energia, víz.
 Az iskola pedagógusainak és technikai dolgozóinak példamutatása
 Ellenőrzés, mérés, értékelés, minőségbiztosítás, (mérés, értékelés, minőségi kritériumok
meghatározása az iskola minőségirányítási programjában).
Dokumentálás: iskola zöld bemutatója, kiállítások, poszterek, albumok, CD, floppyk stb.
Információáramlás: zöldhírek faliújsága, iskolaújság, Internet, iskolarádió, iskolagyűlés stb.
Kapcsolatok, támogatók.
A környezeti nevelés átfogó célja a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének
kialakítása, hogy "a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható
fejlődését." A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel, a természetet, az
élő és élettelen környezetet tisztelő erkölcsi alapelvek megalapozása, kialakítása minden
gyermeket nevelő intézmény célja. A fenntarthatóság pedagógiája feltételezi az olyan
élethosszig tartó tanulást, amely tájékozott, tevékeny állampolgárokat nevel. Ezért az iskolai
oktatásnak és nevelésnek elengedhetetlen célja a tanulók kreatív, problémamegoldó
gondolkodásmódjának kialakítása és az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése. A
legfontosabb cél azonban a saját, közvetlen környezetük értékeinek megismerése,
feltérképezése. Emellett lényeges szerep jut a lakóhelyen és környékén felmerülő környezeti
problémák felkutatásának, a környezeti konfliktusok felismerésének, megoldások keresésének.
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Alakuljon ki bennük a környezetük iránti büszkeség, felelősség és tisztelet.
Olyan állampolgárrá váljanak, akik ismerve tetteik következményeit úgy élnek, hogy
környezetükben ne okozzanak sebeket.
Környezeti nevelés az önkormányzaton és a civil szervezeteken keresztül
A környezetvédelemben, a nevelés-oktatásban, közelebbről a környezeti nevelésben is
érvényesül a szubszidiaritás elve. Eszerint a feladatokat a lehető legalacsonyabb társadalmi
illetve állami szinten kell megoldani. A helyi társadalom önállóságát az önkormányzatiság elve
testesíti meg, ami a szubszidiaritással összevetve azt jelenti, hogy a helyi társadalom szintjén az
önkormányzatoknak kell elsősorban felelősséget vállalni a környezetvédelmi feladatokért. Ezt az
elvet kell követnie Gyomaendrőd Város Önkormányzatának is.
A környezetvédelmi tevékenység, illetve általában a környezettudatos életvitel kialakítása
szempontjából a helyi közösségeknek kiemelkedő fontossága van, mert:





az emberek életét közvetlenül érintő környezeti problémák jelentős része helyi szinten
keletkezik, és elsősorban helyi szinten kezelhető;
a környezet védelmére irányuló tevékenység legjobban a helyi közösségek szintjén
szervezhető, a helyi közösségek megfelelő környezeti tudatossága az előfeltétele a
regionális és országos szintű kezdeményezések összehangolásának és ezáltal
sikerességének;
elsősorban helyi szinten szervezhetők sikeres környezetvédelmi akciók, amelyek a
lakosság számára tudatosítják a hosszú távú, tágabb -regionális, országos, nemzetközi,
globális –szemlélető környezetvédelmi tevékenység illetve környezettudatos életvitel
fontosságát.

A helyi közösségek szervezésének legfontosabb intézményi kerete napjainkban a helyi
önkormányzat. Rendelkezik a legitimációval, helyismerettel, valamint a közigazgatási és
pénzügyi eszközökkel, amelyek képessé és egyben felelőssé teszik e feladat ellátására.
Szükségszerű, hogy a környezeti nevelésben is fontos szerepet játsszon. A helyi közösség
környezetvédelmi tevékenységének, környezettudatos életvitelének kialakítása azonban
lehetetlen pusztán hatósági, azaz autoriter eszközökkel. A helyi környezeti nevelés illetve
társadalmi tudatformálás alapkérdése, hogy van-e a fenntartható fejlődés szemléletének helyi
mozgástere. A helyi környezeti nevelés és tudatformálás lehetséges kiindulópontja a helyi
környezeti problémák feltárása és a helyi értékek tudatosítása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata ezen környezeti nevelési tudatformálás terén az alábbi
feladatokat tűzi ki célul:
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a helyi környezetvédelmi problémák feltárása, dokumentálása és széles körű
ismertetése,
a helyi környezetvédelmi problémák megoldására vonatkozó tanulmányok
készítése és megvitatása helyi fórumokon (képviselő-testület, közmeghallgatás),
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a település helyi értékeinek bemutatása, propagandája újságokban, interneten
(helyi védettségű területek, természeti értékek),
a helyi értékek védelmére irányuló tevékenység (rendeletek, ellenőrzés,
bírságolás),
természet-és környezetvédelmi tárgyú ismeretterjesztés a helyi médiákon
keresztül,
mint intézményfenntartó felügyeli intézményei környezet nevelési programjainak
kidolgozását és betartását,
környezetvédelmi ügyintéző foglalkoztatása.

A környezeti neveléssel kapcsolatos helyi közösségek szervezése megvalósulhat spontán módon
és intézményesített formában. Az előzőekben bemutatott intézményesített formával szemben
létezik egy spontán mód is, melyet a társadalmi civil szervezetek jelentenek.
A helyi zöld civil szervezetek jelenléte esetén a településeken a környezeti tudatosság
erőteljesebben mutatkozik meg a szervezet tevékenységének gyűrűjében, a körülötte dolgozó
társadalmi csoportok soraiban.
A helyi szükségletek a helyi társadalom környezeti nevelése terén általában a következők:








a "saját hely" ismerete (domborzat, felszín, mikroklíma, vizek, talaj, természeti értékek,
azok veszélyeztetettsége stb.),
a "saját hellyel" való lelki azonosulás, a helyet magáénak vallás, közösségi érzés, tudat, a
gondoskodás, a védelem attitűdje,
állampolgári szintű figyelem, ismeretek a helyi természet illetve környezet védelmének
regionális, országos, globális beágyazottságáról, összefüggéseiről, a környezetpolitika
irányultságáról,
a helyi természet illetve környezet védelmének stratégiája, eszközei, a megvalósítási
készség,
a helyi közösség közös erkölcsi rendje, kommunikációja,
a "helyi védelem cselekvő részese" attitűd kialakulása, működése,
a természet-illetve környezetvédelemben való közösségi részvétel természetessé válása.

A civil szervezetek által végzett helyi társadalom környezeti nevelésére az alábbi lehetőségek
kínálkoznak:
 a környezetvédelmi törvényben foglalt önkormányzati feladatokban történő
együttműködés,
 helyi lakossági akcióprogramok szervezése (pl.: szemétgyűjtés, holtágtisztítás stb.),
 helyi ismeretterjesztés (előadások szervezése, újságcikkek, szórólapok),
 „ökoturizmus” népszerűsítése,
 együttműködés az intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal.
Gyomaendrődön az alábbi természet- és környezetvédelmi tevékenységgel foglalkozó civil
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szervezetek működnek:


SOCZÓ-ZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
Képviselő: Malatyinszki Pál
Cím: 5600 Békéscsaba, Kőris u. 3. I. em 2.



BÓNOMZUG VIZÉÉRT EGYESÜLET
Képviselő: Csapó László
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 14.



KECSEGÉSZUGI TÁJVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
Képviselő: Oláh Károly
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5.



PAP-ZUGI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
Képviselő: Németh Antal
5900. Orosháza Maros u.6.



TORZSÁS-ZUGI TÁJVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
Képviselő: Garamvölgyi Katalin
5500 Gyomaendrőd, Béke u 23.



TEMPLOMZUGI HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
Képviseli: Ambrózi Erzsébet
5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20.



KNER IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TERMÉSZETBARÁTAINAK KÖRE
Képviselő: Lakatos Tibor
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 43.



SIRATÓ EGYESÜLET
Képviselő: Vanlik János
Cím: 5600 Békéscsaba, Madách út 34/2



GYOMAENDRŐDI TERMÉSZETBARÁT ÉS TURISTA EGYESÜLET
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 31/A F.1.



NYUGDÍJAS KERTBARÁT KÖR
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.



TERMÉSZETJÁRÓ TÁJVÉDŐK EGYESÜLETE
5502 Gyomaendrőd, Kisfok u. 1.
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ENDRŐDI GAZDAKÖR
Képviselő: Hunya Lajos
5502 Gyomaendrőd, Micsurin 14.
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6 CÉLÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA
Cél a fenntartható fejlődés minél gyorsabb és hatékonyabb elősegítése, mely során csökken a
meg nem újuló erőforrások felhasználása és nő a megújuló energia hasznosítása. A város
gazdasági állapota fejlődni kezd, növekszik a gazdaság termelőképessége, nő a foglalkoztatás,
csökken a munkanélküliség és ezek által növekszik az életszínvonal. A gazdasági fejlődésnek
köszönhetően növekszik a város lakossága, melynek köszönhetően az átlag életkor csökken.
Ezzel egyidőben a lakosság tudatosan védi, óvja környezetét, nagyobb hangsúlyt helyez a
környezetvédelemre. A város vezetése és az itt élők együttműködve egy élhetőbb várost
alakítanak ki, ahol az életkörülmények, a lokális környezet az elvárt szintre emelkedik.

6.1 Levegő
Probléma feltárás










A városban nincs telepített imisszió mérési pont. Szükséges volna legalább évente két
alkalommal mérni a városban a légszennyezettségi értékeket főleg a megnövekedett
átmenő forgalom, illetve a jelentős porterhelés miatt.
A légszennyező anyag kibocsátások (emisszió) közül az SO2 kis mértékben, az illékony
szerves vegyületek kibocsátása jelentősebb mértékben növekedett az elmúlt közel egy
évtizedben.
A külterületekről, illetve a még burkolatlan belterületi utakról csapadékos időben
jelentős sárfelhordás tapasztalható, amelynek következtében a belterületi utakon a
porterhelés jelentős.
Az erdősültség kis aránya, illetve a dűlőutak melletti fasorok hiánya miatt
csapadékmentes, szeles időszakban jelentős porterhelés éri a várost a külterületekről.
Az elkerülő út hiányában a jelentős átmenőforgalom okozta környezeti terhelések
szennyezik a város levegőjét.
Még több esetben gondot okoz a belterületi, illetve külterületi állattartásból származó
bűzterhelés.
Egyes időszakokban magas az allergén növények okozta pollenterhelés.

Célok:






Az ülepedő és szálló porszennyezés csökkentése.
A növekvő mértékű SO2 és illékony szerves vegyületek kibocsátásainak csökkentése.
Az elkerülő út kiépítésével a városon áthaladó forgalom csökkentése, ezáltal a levegő
szennyezés csökkentése.
A megfelelő mezőgazdasági táblaméretek kialakítását követően a dűlőutak és
csatornapartok melletti fásítások növelése.
A belterületi állattartási rendelet előírásainak szigorú betartása, a külterületi állattartó
telepeken a hígtrágya és almostrágya tárolás rendelet szerinti megvalósításának
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elősegítése, a megfelelő elhelyezés szorgalmazása.
A parlagfű folyamatos irtása, elterjedésének megakadályozása, a helyi rendeletben
megfogalmazottak betartatása, ellenőrzése.

Feladatok:







A belterületi burkolatlan utak szilárd burkolattal való kiépítésének folyamatos végzése.
A belterületi utak folyamatos tisztítása, nyári időszakban a pormentesítő locsolása.
A külterületen a dűlőutak és csatornapartok melletti fásítás, a városi zárt véderdő övezet
folyamatos kialakítása.
Parlagfű-térkép készítése.
A belterületi állattartás szigorúbb ellenőrzése, a rendezési tervben meghatározottak
megvalósítása.
A hatósági ellenőrzések fokozása a jelentősebb légszennyező kibocsátó üzemeknél.

6.2 Talaj
Probléma feltárás
Gyomaendrőd talajadottságait, e fontos környezeti elem állapotát számbavéve
megállapíthatjuk, hogy területe talajainak többségében megtalálható a talajtermékenységet
gátló tényezők valamelyike:




58 % -ra tehető-különböző erősséggel és mélységbeni megjelenéssel -a szikes
tulajdonságokkal is bíró talajféleségek mennyisége;
a talajsavanyúság erősebb (17 %), vagy gyengébb (45 %) kifejlődése a talajok
többségének sajátja;
a talajok felső szintjének agyag a mechanikai összetétele a talajok 45 %-án, további 34 %
-nyi felületen agyagos vályog a fizikai talajféleség.

E tényezők önmagukban is megnehezítik az adott talaj hasznosítását, ám sok esetben előfordul,
hogy egy talaj több kedvezőtlen tulajdonsággal bír: -pl. a szolonyeces réti talaj lehet egyszerre
agyag fizikai talajféleségű, humuszos rétegében erősen savanyú, és természetesen szikes -a
talajtermékenység jelentős csökkenését okozva.
Nem rendelkezünk ilyen tényszerű adatokkal az emberi tevékenység kiváltotta talajdegradációs
(fokozódó talajsavanyosodás, másodlagos szikesedés, defláció, vizenyősödés, talajtömörödés,
porosodás, szervesanyag tartalom csökkenése stb.), és talajszennyezési jelenségek tekintetében,
ám illúzióink nem lehetnek, a település intenzíven művelt területének nagy részén e
kedvezőtlen folyamatok valamelyike minden bizonnyal fellelhető.
Amennyiben a talajjal kapcsolatos ismeretünket összevetjük a jelenlegi terület-és talajhasználat
adataival, határozott összhang hiányt, egyenetlenséget érzékelünk, amelynek a legfeltűnőbb
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elemei:








nincs 73 %-nyi megfelelő minőségű szántónak való, jó termékenységű talaj (mennyiségét
legjobb esetben is 55-60 % körülire becsülhetjük);
a 3 % erdősültség nem csak talajvédelmi, hanem egyéb környezetgazdálkodási, esztétikai
szempontok alapján is problémás.
Földünknek ez a vékony takarója a bioszféra egyik alapeleme, önmaga is többszörösen
összetett ökoszisztéma, pótolhatatlan, nélküle nemcsak a mezőgazdasági termelés, de az
élet is lehetetlenné válna;
A talaj igénybevételénél a teljes funkció-együttest (élettér, a természeti erőforrások
összegzője és átalakítója, a Föld felszínét érő kedvezőtlen természetes és mesterséges
hatások tompítója, a felszín alatti vízkészletek megóvója) figyelembe kell venni, és ezek
ellátására a feltételeket biztosítani;
A talaj fizikailag is sérülékeny, térbelileg változékony, tompító képessége révén a káros
hatások hosszú ideig rejtve maradhatnak, a leromlott talaj újraképződése lassú folyamat,
a talajjal kapcsolatos tevékenységünk a környezet többi elemére is hatással van.

Gyomaendrőd környezetvédelmi programja, a javasolt fejlesztési irányok, talaj-szempontú
feladatok megfogalmazásakor, alapvetően szükséges leszögeznünk:
Bármely, a talajt érintő cselekmény csak akkor lehet életképes, ha tudatában van a beavatkozás
sokszínű következményeinek, és -a megismerés a törvényszerűségek, a szabályozás elméleti
lehetőségeinek feltárása mellett -képes valós, célszerű és gazdaságos változatok kiválasztására,
a talaj valamennyi funkciójának maradéktalan megőrzése, a talajtermékenység és a megújuló
képesség fenntartása végett.
Célok:






A talaj termőképességének fenntartása, javítása.
A belvizes területek csökkentése.
A talajok fizikai és kémiai degradációjának megelőzése.
Ha szükséges új ipari területek kijelölése a kedvezőtlen adottságú területeken.
A talajt szennyező potenciális szennyező források felszámolása (pl. műszaki védelem
nélküli hígtrágya és almos trágyatárolók megszüntetése stb.).

Feladatok:






mindennemű talajszennyezés, tájsebek felszámolása;
a környezetkímélő tápanyaggazdálkodás további kiterjesztése (szerves trágya,
szennyvíziszap, komposztok stb.),
a talajdegradációs folyamatok mérséklése, az agrotechnika valamennyi közismert
(okszerű, kíméletes talajművelés, harmonikus tápanyagellátás, a szerves anyagok,
biohulladékok, melléktermékek visszajuttatása, a természeti viszonyokat figyelembe
vevő vízgazdálkodás, vetésváltás stb.) eljárásának alkalmazásával;
talajvédelmi munkálatok (meszezés, defláció elleni védelem stb.) elvégzése;
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a talajadottságok, művelési ágak, mezőgazdasági termelés intenzitása, gazdasági és
környezetvédelmi szempontok összehangolása,
az optimális táblaméretek kialakítását követően a dűlőutak mentén a talajvédő
erdősávok visszatelepítése a defláció megelőzése érdekében,
a belvízlevezető csatornák folyamatos karbantartása a felszínen összegyűlt
csapadékvizek gyors elvezetése, ezáltal a belvizek kialakulásának megelőzése céljából,
a rossz minőségű termőterületek újszerű hasznosítása, pl. energiafű termesztésére.

Kiemelkedően fontos a leírt feladatok megvalósítására való törekvés az Érzékeny Természeti
Területekhez sorolt Gyomaendrődön.

6.3 Felszíni és felszín alatti vizek
Problémakataszter
















A terület árvizek által veszélyeztetett, amely egyben azt is jelenti, hogy rendkívüli
árvízhelyzetekre is fel kell készülni.
Az árhullámok időbeli elhúzódásából eredő, a talajadottságokból adódó árvízi jelenségek
sűrű előfordulása belterületen is (fakadóvíz, buzgár).
Az árvízvédekezést nehezítő körülmény, hogy a városban vannak belterületi
töltésszakaszok is.
A csúcs vízigények időszakában a felszíni vízkészletek hiánya, nagyfokú függés a
Tiszavölgyből érkező vízkészletektől.
Különböző okokból jelentős a felszíni vízkészletek szennyezőanyag-terhelése.
A nyári kisvizes időszakban a vízvisszatartások miatt a Hármas-Körös állóvíz jellegűvé
válik, s jelentős tápanyagtartalom és a magasabb hőmérséklet miatt általános az
algásodás és a vízi növények burjánzása.
Jelentősen visszaestek a mezőgazdasági célú vízigények.
Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő szentély típusú holtágak vízutánpótlása a
gazdag élővilág igényeinek figyelembe vételével, együttműködés a Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóságával.
A magyar állam tulajdonában lévő Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
kezelésében lévő Peresi, Félhalmi, Danzugi és Siratói holtágak üzemeltetése,
együttműködve a kezelővel.
A belterületi belvízbefogadó (Révzugi, Endrőd-Középső, Fűzfás-zugi valamint a
Hantoskerti) holtágak üzemeltetése, fenntartási problémái, vízfrissítésének megoldása.
A Gyomaendrőd város tulajdonában lévő egyéb kül-és belterületi holtágak üzemeltetése,
vízfrissítési kérdései.
A Liget fürdő használt vizének, illetve a termálkutak csurgalékvizének elvezetése.
Illegális lakossági szennyvízbevezetések a talajvízbe és a belterületi csapadékvizes
árkokba.
Az állattartásból keletkező hígtrágya elhelyezésének megoldatlansága.
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A csapadékvíz csatornák vízszállító képességének ellenőrzése, a csatornarendszer
rendszeres fenntartása nem megoldott.
Az átereszek, kapubejárók jelentős része nem megfelelő küszöbszinten és nem megfelelő
méretben épült meg
A nyílt árkok zárt csatornává történt átépítése változatos méretekkel és nem megfelelő
magassági elrendezéssel és eséssel történt meg.
A záportározók kevés kivétellel erősen feliszapolódtak, partjaik rendezettek.
A belvízátemelőkhöz, záportározókhoz nincsenek vízmércék, így nem rendelkeznek
nyilvántartással a vízszintekről sem.
A belterületi holtágak közül az Endrőd-Középső és a Révzugi holtág nem rendelkezik
vízmércével, nincs rendszeres vízszint észlelés, így az üzemeltetés nem szabályozott
módon történik.
A belterületre jellemző talajvízszint észlelő kutak nincsenek, ezért észlelés sincs.
A belvíz- és öntözővíz szállító művek rendszeres karbantartásának hiánya (cserjeirtás,
nád-, sáskaszálás, gaztalanítás, iszapkotrás, műtárgytisztítás, acélszerkezetek
karbantartása, javítása).
Az ivóvízellátás a Közép-Békési Regionális Vízműrendszerről biztosított, az esetleges
meghibásodás esetén a tartalék vízellátás bizonytalanságai.

Célok










Az árvízvédekezés biztonságának fokozása a hazai fejlesztések, a védekezési stratégia
átgondolási lehetőségeinek kihasználásával.
A felszíni vízkészletek mennyiségi ingadozásainak lehetőség szerinti csökkentése.
A holtágak rehabilitációjának a környezetvédelmi és gazdasági szempontok szerinti
végrehajtása.
A holtágak többcélú hasznosításának biztosítása együttműködve a holtágak kezelőivel.
A külterületről érkező belvizek ártalommentes elvezetése.
A belterületi csapadékvíz elvezető árok és csatornahálózat kapacitásának
összehangolása, a csapadékvíz problémamentes elvezetésének megoldása.
A záportározók vízszintszabályozása, vízfrissítésének megoldása, városrendezési
tervekbe illesztve a záportározó funkció változatlanul hagyása mellett történő
rendezése.
Az illegális szennyvíz, használt víz és hígtrágya bevezetések feltárása, és a mennyiség
jelentős csökkentése.
A Liget fürdő használt vizének, valamint a termálkutak csurgalékvizének ártalommentes
elhelyezése

Feladatok


Az árvízi biztonság fokozása érdekében az illetékes környezetvédelmi, vízügyi szervek
befolyásolása annak érdekében, hogy az árvízi művek megfelelő kiépítését elvégezzék.
Jelzés a szakmai szervezetek felé az árvízvédelmi elméletek, stratégiák újragondolására,
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az ehhez szükséges intézkedések és költségeinek kidolgozása érdekében.
A töltés előtér biztosítása (a szükséges szélességű sáv szabadon hagyása, a meglévő
építmények elbontása, az esetleges beművelések megszüntetése, végleges
létesítmények építésének jogi eszközökkel való tiltása).
Az árvízvédelmi töltések holtág keresztezéseinek fokozott felügyelete.
A Hármas-Körös hullámterének benőttségének szabályozása, a lefolyást jelentősen gátló
növényzet eltávolítása, figyelemmel az ökológiai egyensúly fenntartására.
A körgátak védőképességének biztosítása, a töltések tisztántartása, a zsilipek
karbantartása, az átvágások betöltéséhez szükséges földmennyiség biztosítása.
A vízhiányos időszak csökkentése érdekében további tározási lehetőségek felkutatása a
holtágak felhasználásával.
A felszíni és felszín alatti vizek potenciális szennyező forrásainak számbavétele. A
pontszerű szennyező források megszüntetése. (tiltott szennyvíz-, használtvíz, hígtrágya
bevezetések)
Monitoring rendszer kiépítése a város közigazgatási területét jellemző felszíni és felszín
alatti vízszint és vízminőség észlelésére.
A belterületi holtágak szükség szerinti rehabilitációjára tanulmányok, megoldási
javaslatok kidolgozása, valamint pályázati lehetőségek felkutatása, források
rendelkezésre állása esetén kivitelezés elvégzése.
A nem önkormányzati kezelésű holtágak esetében a kezelő befolyásolása, hogy a holtág
üzemeltetését, karbantartását az ökológiai szempontokat is figyelembe véve végezze.
Az
öntözési lehetőségek biztosítása, a készletek és az igények összhangjának
megteremtésével.
Az állami tulajdonú vízvezető művek rendszeres karbantartásának szorgalmazása a
művek kezelőinél.
Az
önkormányzati tulajdonú vízvezető művek, csatornák évi rendszerességgel
végzett karbantartására források biztosítása, és a karbantartás elvégzése.
Az önkormányzati tulajdonú vízelvezető művek felmérése, a szükséges beavatkozások
megtervezése és pályázat a forrásokra és kivitelezés.
A vízelvezető művek nyilvántartási rendszerének térinformatikai alapokra helyezése és
ennek folyamatos vezetése.
A belvizek károkozás nélküli elvezetése érdekében a szükséges üzemeltetői létszám és az
anyagi feltételek biztosítása.
Az új beépítési területeken az utcák szélességének meghatározásánál a belvízelvezetés
igényeinek megfelelő méretek kialakítása.
A védekezési tervek évi rendszeres felülvizsgálata, és a változások folyamatos
átvezetése.
A
Liget fürdő termálkútjainak illetve a fürdő használtvizének ártalommentes
elhelyezésének megoldásinak kidolgozása és megvalósítása.
A hálózat mosatásakor
keletkező klóros víz környezetvédelmi szempontból
megfelelő elhelyezésére a megoldást ki kell dolgozni.
Az ivóvíz minőségének várható szigorítása miatt, a szükséges intézkedések megtételének
figyelemmel kisérése a szolgáltató Alföldvíz Zrt-nél.
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6.4 Élővilág
Gyomaendrőd élővilága a táj sokfélesége akkor gazdagszik, ha a programban eddig leírt célokat
és feladatokat az önkormányzat lakossági összefogással betartja, illetve betartatja.
Kiemelt feladat a meglévő természeti értékek védelme, bővítése, fejlesztése ilyenek:
 helyi zöldterületek ápolása, növelése, megőrzése,
 természetes élőhelyek fenntartása, újak létesítése a vadállomány növelése érdekében a
helyi Vadásztársaság irányításával,
 település ifjúságának bevonása az élővilág feltáró munkájába.
Erdőterületek
Szorosan az élővilághoz tartozik, de fontossága miatt kiemelten kell kezelni. Az erdőterületekre
vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 28. §-a tartalmazza.
Védelmi célú Ev jelű és parkerdőcélú Ee jelű egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű
erdőterületek alakítandók ki a szabályozási tervben kijelölt helyeken.
Telepítésre ajánlottak a következő szárazságtűrő fafajok:
Fehér, rezgő vagy szürke nyár (Populus alba, P. tremula, P.x canescens), mezei és
tatárjuhar (Acer campestre, A. tataricum), vadkörte (Pyrus pyraster), magaskőris
(Fraxinus excelsior), akác (Robinia pseudoaccacia).
Célok:
 Erdőállomány növelése, kiemelt figyelemmel a településvédő erdősávokra.
 Szélvédő, közjóléti erdők telepítése, levegőtisztaság, természetvédelem, turisztika
érdekében.
 Gazdasági erdők telepítése rosszabb minőségű talajok hasznosításával.
 Értékmegőrző erdők telepítése.
Feladatok:
 Pályázatok benyújtása erdőtelepítésre.
 Őshonos fafajok arányának javítása.
 Erdők, fasorok megvédése.
 Mezőgazdasági művelés alól kivonható erdősítésre alkalmas területek feltérképezése.
 Külterületi csatornák egyik oldalának befásítása.

6.5 Épített környezet
Települési környezet
Célok:
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Környezeti program segítségével a légszennyezés csökkentése.
Csapadék, talajvíz helyzet javítása.
Települési hulladékgazdálkodási program megvalósítása.
Zöldterület, zöldfelület arányának növelése.
Külterületen mezőgazdasági hulladékok elszállítása (fólia, papírzsák).
Gyomnövények állandó ellenőrzése, irtása.
Környezetvédelmi problémákban együttműködés a kistérséggel, szomszéd
településekkel.

Feladatok:
 Légszennyezési program készítése-parlagfűirtási akció.
 Ivóvíz minőségének állandó figyelése.
 Csapadék-belvíz elvezetésének folyamatos ellenőrzése.
 Hulladékkezelés, elszállítás, szelektív-gyűjtés, komposztálás program szerinti
megvalósítása.
 Folyékony hulladék korszerű kezelése, egyedi megoldással.
 Erdősítésnél az őshonos fafajok növelése.
 Egyedi tájértékek megismertetése a lakossággal és az ide látogatókkal.
 Megyei Területfejlesztési Információs Rendszerhez és Környezetvédelmi Információs
rendszerhez kapcsolódó, állapotmérő helyek kijelölése a településen.
Építészeti, tájképi értékek
Célok:





A településszerkezet, kultúrtáj, műemléki és helyi értékek védelme.
A védett értékek fenntartásának finanszírozása.
A településképet rontó köz és magánépítmények esztétikai fejlesztése.
Építészeti hagyományok ápolása.

Feladatok:
 Önkormányzati szabályozás létrehozása a településrendezési tervnek megfelelően a
műemlékek (jellegűek) egyedi tájértékek, hagyományok felmérése megőrzése
érdekében, Kultur és természeti értékek felkutatása.
 Civil szervezetek bevonása a munkákba, feltárás, pontosítás, gyűjtés, információ.
 Felmérés a lakóépületek állapotáról.
 Tájház, népművészeti emlékek megőrzése, fejlesztése.

6.6 Környezetegészségügy
Alapvető feladat olyan környezet biztosítása a városban, amely lehetővé teszi az itt élők
számára, hogy szép, tiszta és egészséges környezetben éljenek. Ennek érdekében a környezeti
terheléseket minimalizálni szükséges, a környezeti kibocsátások tekintetében pedig az előírt

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 133

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21
határértékeket szigorúan be kell tartatni, túllépés esetén meg kell hozni a szükséges
intézkedéseket (bírságolás, megszüntetés).
Problémakataszter







A szálló por és az illékony szerves anyag kibocsátás növekedése, illetve a nagymérvű
átmenő forgalom légszennyező kibocsátásai okozhatnak környezet-egészségügyi
problémát.
Az allergén növények jelenléte és terjedése komoly egészségügyi problémák okozója.
Az ivóvíz szabványok EU szintű betartása.
A még üzemelő és használatban lévő helyi mélyfúrású kutak vízminősége nem
mindenben felel meg a szabványoknak. Annak fogyasztása problémát okozhat.
A felszíni és felszín alatti vizek folyamatos minőségi ellenőrzése nem megoldott.

Célok






Csökkenteni a szálló por és az illékony szerves vegyületek kibocsátását.
A rendszeres szűrővizsgálatok megkövetelése, tájékoztatás annak szükségességéről.
A felszíni és felszín alatti vizek átfogó monitoring rendszerének kialakítása.
A nagyobb légszennyező kibocsátók fokozottabb ellenőrzése.
Az allergén növények visszaszorítása érdekében a helyi rendeletben meghatározottak
szigorú betartatása.

Feladatok
 A felszíni és a felszín alatti vizek átfogó monitoring rendszerének kialakítása
 A nagyobb légszennyező kibocsátók fokozottabb ellenőrzése
 Allergén növények visszaszorítása

6.7 Szennyvízkezelés és csatornázottság
Problémakataszter





A város ellátottsági mutatója a zárt szennyvízcsatorna hálózat kiépítése alapján nagyon
jónak mondható. A hálózatra való rákötés aránya 98 %.
A csatornahálózatba még be nem kötött lakásokban sok helyen a szennyvíz átmeneti
tárolása nem az elvárásoknak megfelelő zárt, szigetelt tároló aknákban történik. Ennek
„eredményeként” még elég jelentős mennyiségű szennyvíz szivárog be az altalajba,
talajvízbe, aminek következtében a város alatti talajvizek igen szennyezettek.
A holtágak mellett kiépült üdülő övezetekben a képződő szennyvizek gyűjtése nem
mindenütt szabályosan van megoldva, így közvetlenül terhelhetik a holtágakat ezen
szennyeződések.
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Célok






A város szinte teljes területén kiépült csatornahálózatra minél több lakás bekapcsolása.
A be nem kacsolt lakásoknál a zárt, szigetelt gyűjtőaknák meglétének fokozottabb
ellenőrzése, szükség esetén kialakítása.
A holtágak mellett épült ingatlanoknál is megkövetelni a szennyvíz zárt, szigetelt tároló
aknákban való gyűjtését.
A szippantott szennyvíz elhelyezésének fokozottabb ellenőrzése, az illegális kihelyezések
megszüntetése.
A szennyvíztisztító mű tisztítási hatásfokának folyamatos szinten tartása a Hármas- Körös
terheléseinek csökkentése.

Feladatok





A csatornahálózatra való rákötések ösztönzése, támogatása.
Az illegális bekötések, a nem megfelelő egyedi gyűjtőhelyek, a szippantott szennyvizek
elhelyezésének fokozottabb ellenőrzése és szankcionálása szükség esetén.
A holtágak mellett épült ingatlanok szennyvíz gyűjtő aknáinak fokozottabb ellenőrzése.
A szennyvíztelep tisztítási hatásfokának folyamatos szinten tartása.

6.8 Hulladékgazdálkodás
Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása
A korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése, kiterjesztése során Gyomaendrőd városban az
alábbi feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy a törvényben előírtak teljesüljenek, illetve az itt élő
lakosok egy tisztább, kevesebb környezeti veszélyforrással rendelkező környezetben, és szebb
városban éljenek. A célok elérését az önkormányzat egyedül nem valósíthatja meg, szükséges az
itt élő lakosok, az itt tevékenykedő intézmények és gazdálkodó szervezetek segítsége,
összefogása és hatékony részvétele a hulladékgazdálkodási feladatok sikeres megvalósításában.
1. A 2004 júliusában beüzemelt regionális hulladékkezelőmű üzemelése az egységes
környezethasználati engedélyben meghatározottak szerint.
2. A hulladékkezelőmű gazdaságos üzemeltetése érdekében a tulajdonosi körön kívül,
minél több környező településsel meg kell állapodni abban, hogy beszállítói legyenek a
lerakónak. A régi hulladéklerakók bezárását megelőzően meg kell kezdeni a piackutatást
annak figyelembe vételével, hogy Békés megyében a jelenlegi elképzelések szerint csak
két regionális hulladéklerakó fog üzemelni hosszú távon.
3. A hulladékgyűjtő szigeteken összegyűlt hulladékokat az edényzetek telítődését
figyelembe véve, folyamatosan el kell szállítani a hulladékkezelő műbe.
4. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ipari úti telephelyén lévő
hulladékudvar üzemelésének bővítése, a lakossági tájékoztatás fokozásával. Az itt
összegyűlt hulladékokat a hulladékkezelőműbe kell szállítani. A hulladékgyűjtő udvaron
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összegyűlt lakossági veszélyes hulladékokat szükség szerint, de évente egyszer legalább
közvetlenül az ártalmatlanító üzembe kell szállítani.
5. A hulladékkezelőműben a szelektív hulladékgyűjtés során beszállított hulladékok
utóválogatása technológiai rendszerének kialakítása az új üzemeltető cégnél.
6. A zöldhulladékok szelektív gyűjtésének bevezetéséhez a családi házas övezetben a
„zöldkukák”, a tömblakásos övezetben mihamarabb meg kell kezdeni a „zöld
konténerek” kihelyezését.
7. Segíteni, ösztönözni kell a saját komposztálás elterjedését a családi házaknál, de a
tömblakásos övezetekben is.
8. Az összegyűjtött zöldhulladékok a hulladékkezelőmű komposztáló telepén kerülnek
elhelyezésre. A komposztáló telep rendelkezik azokkal az alapgépekkel és
berendezésekkel, hogy a komposztálás megkezdhető, de annak korszerűsítése
szükséges.
9. A képződő komposztot kezdetben a parkok gondozásánál, illetve a hulladéklerakó
rekultivációjánál lehet hasznosítani. Későbbiekben, amikor már olyan mennyiség
képződik, a szelektív hulladékgyűjtésben aktívan résztvevő lakosok részére is biztosítani
kell komposztot, ezzel is ösztönözve és érdekelté téve a lakosokat a minél aktívabb
részvételre.
10. A szelektív hulladékgyűjtés sikeres bevezetése és kiterjesztése érdekében nagyon
komoly tájékoztató, meggyőző és megnyerő munkát kell végezni a lakosok, kiemelten a
fiatalok körébe.
11. Évente legalább egy alkalommal lakossági fórumon kell tájékoztatni a lakosságot az
eredményekről és feladatokról.
12. Az iskolákban játékos vetélkedőkön, előadásokon tájékoztatni a fiatalokat a szelektív
hulladékgyűjtés előnyeiről, bevezetésének szükségességéről.
13. Az
illegális hulladék elhelyezések felszámolása, az illegális hulladék elhelyezés
hatékonyabb ellenőrzése és szankcionálása.
14. Egy regionális állati hulladékgyűjtő és ártalmatlanító rendszer kialakításának
előkészítése. Ennek megvalósítása lehetséges egy más rendszerhez való csatlakozással is.
15. Szorgalmazni és közreműködni az ipari hulladékok közül a gumiabroncsok, elektronikai
alkatrészek és az autóroncsok begyűjtési és kezelési rendszerének kialakításában.
16. Elő kell készíteni a térségben képződő inert hulladékok kezelőtelepének a kialakítását.
17. A hulladékgazdálkodási törvényből adódó közvetlen feladatok és határidők:
18. A biológiailag lebomló szerves hulladékok gyűjtése során törekedni kell a Hgt-ben előírt
kigyűjtési arányok betartására, ennek elősegítésére a gyűjtési rendszer városban való
kiterjesztésére.
19. Szelektív gyűjtési rendszer kiterjesztésével a csomagolóanyagok 50 %-a hasznosításra
kell, hogy kerüljön, ezen belül a csomagoló anyagok 25 %-a a csomagoló anyagok
anyagában kerüljön hasznosításra.
20. A gumiabroncsok, elektronikai hulladék begyűjtésének és elszállításának
megszervezésének szorgalmazása regionális szinten.
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6.9 Területhasználat, zöldfelület-gazdálkodás, település tisztaság
Problémakataszter
1. A rendszerváltást követően a mezőgazdasági tulajdonosi szerkezet alapvetően
megváltozott. Nagyon sok még a piaci termelésre alkalmatlan törpebirtok. A 300 hektár
feletti nagybirtok az összes termőterület 17 %-án működik.
2. Nagyon alacsony a külterületeken az erdősültség aránya (3,4 %). A nagyüzemi
táblaméretek megszűnését nem követte a kisebb területek melletti dűlőutak fásítása.
3. Nem indult el még a rossz minőségű termőterületek újszerű hasznosítása
(energiafűtermesztés, erdősítés).
Feladatok
1.
2.
3.
4.
5.

A városi zöldfelületek, parkok, ligetek folyamatos és gyakoribb ápolása, gondozása.
A belterületen az intenzíven művelt területek további bővítése.
Az allergén fafajok kiváltása őshonos fafajokkal.
A ligetekben elöregedett, balesetveszélyes faegyedek kivágása és pótlása.
Az utak hómentesítésénél a só használatának a csökkentése, új környezetkímélő
módszerek bevezetése.
6. Az ipari és szolgáltatási fejlesztésekre az Ipari Parkon kívüli új területek kijelölése.

6.10 Közlekedés
Program



A program célja az emberközpontú közlekedés-fejlesztés.
A közlekedési hálózat kialakításának elengedhetetlen szempontja az életkörülmények
javítása, a közlekedés ártalmainak minél jelentősebb mértékű csökkentése.

Problémakataszter











A város közlekedési célú fejlesztéseinek egységes, korszerű szerkezetbe foglaló program
hiánya.
Az elkerülőút hiánya
A tranzit teherforgalom nagysága.
A kiépített úthálózat műszaki paramétereinek esetenkénti hiányosságai.
Néhány belterületi útszakasz szűk keresztmetszete, nem optimális forgalomszervezése.
A parkolási gondok, az ebből fakadó környezet terhelések.
Az autóbusz-állomány korszerűsítésének szükségessége.
A kerékpárutak rövid hossza, az ebből fakadó közlekedésbiztonsági problémák.
A gyalogutak szélességi, minőségi jellemzői.
A vízi szállítás feltételeinek hiánya, a gazdaságilag érdekeltek feltérképezései, a
koordináció teljes hiánya.
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Célok












Az emberbarát városi közlekedés feltételeinek biztosítása.
Az elkerülőút megépítése
A belterületi úthálózat korszerűsítése
A közúti csomópontok korszerűsítése
A tranzitforgalom elterelése a városközpontból
Az autóbusz-közlekedés fejlesztése
A parkolóhiány felszámolása
A kerékpárút-hálózat kialakítása
A teljes körű gyalogjárda kiépítése.
A vasút korszerűsítése a közúti teherfuvarozás csökkentése érdekében.
A vízi szállítás feltételeinek megteremtése és ezzel a környezetbarát közlekedési mód
bevezetése

Feladatok












A 46-os számú főút D-i elkerülő szakaszának kiépítése.
A 4231-es országos mellékút teljes korszerűsítése.
A 443-as főút korszerűsítése.
A 4232-es országos mellékút teljes korszerűsítése.
A belső úthálózat teljes kiépítése, az úthálózat-fejlesztési koncepció felülvizsgálata.
A belváros parkolóhelyeinek bővítése a Kossuth úton.
A tömegközlekedés feltételeinek javítása elsősorban a járműpark korszerűsítésével
A teherfuvarozói kisvállalkozások számára ellenőrzött telephely(ek) kijelölése.
A hivatásforgalmú és a turisztikai célú kerékpárutak kiépítése a Körösök mellett és a
külterületen Szarvas, Mezőtúr, Dévaványa, Köröstarcsa, Mezőberény irányába.
A beépített területeken a gyalogjárdák min. 1,50 m-re történő kiépítése, az
akadálymentes közlekedés biztosítása.
A vízi szállítás érdekében az országos program részeként kikötői bázis építése, mely
alkalmas a kishajózásra, sport és szabadidős célokra is.

6.11 Energiagazdálkodás
Problémakataszter



Az alternatív energiaforrások használata még nem indult meg.
A rendelkezésre álló geotermikus energia kismértékű használata.

Célok
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A földgázzal való ellátottság növelése, a még üzemelő szilárd és folyékony
tüzelőanyagok fokozatos kiváltásával.
Az alternatív energiaforrások használatának megkezdése családi és települési szinten
egyaránt.

Feladatok




Fokozottabb tájékoztatás az alternatív energiaforrások használatáról, lehetőségeiről.
Új ösztönzési rendszer kialakítása az alternatív, környezetkímélő energiaforrásokat
bevezetők számára.
A rendelkezésre álló geotarmikus energia felhasználásának szorgalmazása, új
eljárások bemutatása (pl. geomotor).

6.12 Az idegenforgalom környezeti hatásai
Problémakataszter



Nincs komplex program az idegenforgalom és a környezet és természetvédelem
egységes szemléletű megközelítésére.
A növekvő idegenforgalom által okozott környezeti terhelések kedvezőtlen hatásai még
nem teljes mértékben vannak feltárva.

Célok






Az idegenforgalom és a környezetállapot összefüggéseinek pontos feltárása, és az ebből
adódó feladatok meghatározása.
A város környezeti, természeti, kulturális értékeinek széles körű (területi, országos)
megismertetése.
A rendkívül változatos és egyedülálló természeti adottságok (Hármas-Körös, holtágak)
turisztikai, jóléti, rekreációs, természetkutató használatának fokozása.
A település infrastruktúrájának további fejlesztése (úthálózat, kerékpárutak, parkolók,
szolgáltatások stb.) az idegenforgalom további növelése érdekében.
A helyi speciális kulturális rendezvények (pl. sajtfesztivál) fenntartása, továbbfejlesztése
(pl. országos horgászverseny, ökoturisták találkozója).

Feladatok


Az idegenforgalom és annak környezeti hatásai c. komplex tanulmány elkészítése,
meghatározni az ebből adódó legfontosabb feladatokat.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 139

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21

6.13 Környezetbiztonság
A város életében megtalálhatók azok a veszélyforrások (árvíz, belvíz, ipari, mezőgazdasági
szennyezések, közúti haváriák, vízminőség problémák stb.), amelyek veszélyeztethetik a
környezetet, az itt élő embereket.
Ezen problémakör feltárása már részben megtörtént, rendelkezésre állnak azon üzemelési és
beavatkozási tervek, amelyekkel megelőzhetők a havária helyzetek, illetve meghatározásra
kerültek a szükséges intézkedések.
Ennek ellenére szükséges volna egy egyeztető koordinációs bizottság létrehozása, amely
bizottságban az érintett önkormányzati, szakmai szervezetek, gazdálkodó egységek, civil
szervezetek képviselői vennének részt és dolgoznák ki a megfelelő intézkedési terveket.
Ki kellene építeni a környezeti monitoring hálózat komplex rendszerét, amely segítségével
folyamatosan lehetne értékelni a környezeti állapotokat. Ehhez kapcsolódóan létre kell hozni
egy környezeti információs rendszert a naprakész tájékoztatás, bemutatás érdekében.
Szükséges még egy mozgósítási terv elkészítése is a szükséghelyzetek minél gyorsabb
felszámolása érdekében.

6.14 Környezeti nevelés
A környezeti nevelés jelenleg még nem átfogóan és szervezetten valósul meg. A környezeti
nevelés az oktatási intézményekben nem önálló tananyagként jelenik meg, az főleg a
természettudományi oktatási anyaghoz kapcsolódik, illetve meghatározóan pedagógus függő.
A felnőtt lakosság környezeti nevelése már sokkal nehezebb terület. A lakosság tájékoztatása,
informálása, meggyőzése még nem teljes körű.
A környezeti nevelés szempontjából legfontosabb fiatal generációt több hatás is éri ezen a
téren. A környezeti nevelés akkor hatékony és eredményes, ha az iskolai oktatás és nevelés és a
családi minta összhangban van, és jól kiegészítik egymást. A fiatal korosztály még sok esetben
találkozik azzal a ténnyel, hogy mást tanul és mást tapasztal a gyakorlatban. Ennek a
kettőségnek a felszámolása alapvetően fontos a környezettudatos, környezetét szerető és azért
tenni akaró új generáció kialakulásához.
Fontos feladat, hogy az iskolákban egy egységes szemléletű és önálló tananyagként jelenjen
meg a környezeti nevelés témaköre. Az iskolákban, de a város széles rétegeit érintő programok
szervezése a környezeti, természeti értékek minél jobb megismerésére, a környezetvédelmi
feladatok konkrét megvalósítására.
Nagyon fontos, hogy minél több helyi kezdeményezésű civil szervezet alakuljon, amelyek
felvállalják a szűkebb-tágabb környezetük tájékoztatását, mozgósítását és aktív bevonását a
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környezetvédelmi problémák megoldásárban.

7. OPERATÍV PROGRAMOK

Gyomaendrőd város rendkívül szép és értékes természeti és épített környezettel rendelkezik. A
város életének, arculatának meghatározó környezeti, természeti eleme a Hármas-Körös, a
folyószabályozásokat követően kialakult holtág rendszer. Ezen természeti kincsek szinte
egyedülálló együttléte és sokasága kiemelkedő adottságokat és lehetőségeket is jelent a
városnak, de annak fenntartása, gondozása, hasznosítása egyben komoly terheket is ró a város
életére. Ezen értékek megóvása, hasznosítása, a város jellegzetes alföldi, kisvárosi arculatának
megőrzése, egy emberbarát, környezetorientált infrastruktúra létrehozása nagyon komoly és
összehangolt feladatot igényel. A város nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezen
igényeket kielégítse. Elfogadta a város településrendezési tervét, mely terv szellemisége teljes
mértékben megfelel a fentiekben megfogalmazott céloknak. A város szinte teljes területén
kiépült a vezetékes szennyvízcsatorna hálózat, elkészültek a korszerű hulladékgazdálkodási
rendszer alapberuházásai, nagy ütemben folynak a belterületi vízrendezési munkálatok, szép
közterek és parkok kerültek kialakításra.
Ez a folyamat azonban nem fejeződött be, hiszen még nagyon sok feladat vár megoldásra a
városfejlesztés a környezetvédelem területén. A fejlesztési tervek a településrendezési tervben
és az önálló szakági tervekben megfogalmazásra kerültek és kerülnek a jövőben.
A fejlesztési feladatok megoldása egyrészt hosszú távúak és regionális, több települést és
ágazatot érintőek, másrészt vannak olyan feladatok, amelyek rövid távúak, vagy éppen azonnal
megoldandóak.
A tervezett fejlesztések megvalósítását Gyomaendrőd város önállóan nem tudja sikeresen
megvalósítani, szükséges hozzá a kistérségi, nagyobb szakágazati összefogás és nem utolsó
sorban a hazai és Európai Uniós források megpályázása és igénybe vétele.
A sikeres megvalósításhoz szükséges még a város lakosainak támogató, segítő hozzáállása és
aktív részvétele. Csak egységes, közmegegyezésen alapuló és elfogadott tervek alapján lehet
sikeresen megoldani a városfejlesztési, környezetvédelmi feladatokat.
A környezetvédelmi program operatív programjában szeretnénk összefoglalni azon feladatokat,
amelyek rövid és középtávú megoldást igényelnek, meghatározva azok időigényét.

7.1 Környezeti állapot monitorozása, elemzése
A környezeti állapot megfigyelése, vizsgálata egyes területeken megoldott. A Hármas-Körös
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vízminőségét a környezetvédelmi hatóság végzi folyamatosan, a holtágak vízminőség vizsgálatát
az önkormányzat végzi éves rendszerességgel, a környezeti kibocsátások mérése a
termelőüzemeknél a rendeletekben meghatározottak szerint történik, a tevékenységek
környezeti hatásvizsgálatainál és környezetvédelmi felülvizsgálatainál bevizsgálásra kerülnek a
környezeti terhelések a környezeti elemek állapota, a szennyvíztisztító működésének és
kibocsátásainak paraméterei, a szolgáltatott ivóvíz minősége folyamatosan ellenőrzésre
kerülnek.
Vannak, olyan környezeti terhelések, amelyek mérése nem, vagy csak részben megoldott:





a város levegőszennyezettségének (imisszió) mérése,
a város főközlekedési útvonalainak zajterhelési mérése,
a város talajvíz szintjének és minőségének folyamatos kontrolálása,
az allergén növények által kibocsátott pollenterhelés.

Nincs még kidolgozva komplexen a települési környezetvédelmi információs rendszer, a
lakossági adatgyűjtési és feldolgozási rendszer.
A feladatok és azok ütemezése:
Feladat
Légszennyezettség (imisszió) mérés

Főközlekedési út zajszint mérése
Pollenvizsgálat
A települési környezetvédelmi
információs rendszer (TKIR)

A lakossági környezetvédelmi
adatgyűjtés tervezése és
megvalósítása
Az adatok kiértékelése,
nyilvánosságra hozatala
Települési komplex havária terv
készítése

Gyomaendrőd

Felelős
Önkormányzat- Békés Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Önkormányzat-Közútkezelő
KHT.
Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Önkormányzat-szakhatóságok-intézményekgazdálkodó szervezetek-civil
szervezetek
Önkormányzat-civil
szervezetek-iskolák

Határidő
Évente egy alkalommal

Önkormányzat

2019.

Önkormányzat

2019.

Évente egy alkalommal
Évente egy alkalommal
2019.

2019.
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7.2 A holtágak megfelelő üzemelési és hasznosítási feladatai
A holtágak a város meghatározó környezeti elemei. A holtágak üzemelésének, hasznosításának
feladatait az önkormányzatnak a holtágak kezelőivel és hasznosítóival közösen kell megoldani. A
holtágak üzemeltetési szabályzata 1993-ban készült. Fontos volna egy egységes szemléletű és
átfogó holtág rehabilitációs terv elkészítésére, a szükséges feladatok meghatározásával.
A feladatok és azok ütemezése:
Feladat
A
holtágak
komplex
rehabilitációs és fejlesztési
terveinek elkészítése

Felelős
Önkormányzatkezelők-hasznosítók

Határidő
2019.

Az önkormányzati holtágak
vízminőségének
folyamatos
kontrolálása
Az önkormányzati holtágak
vízfrissítésének a biztosítása

Önkormányzat

Évente egy
alkalommal

Önkormányzat

Szükség szerint

Az önkormányzati tulajdonú
holtágak
iszaptalanítása,
hínártalanítása, partrendezés

Önkormányzatkezelők-hasznosítók

Szükség szerint

7.3 Az árvízi biztonság javítása
A Hármas-Körös közelsége potenciális árvízi veszélyeztetettséget jelent a város számára. A
talajadottságokból adódóan az árhullámok időszakában árvízi jelenségek még a belterületen is
előfordulhatnak (fakadóvíz, buzgár). A fentiek alapján rendkívül fontos az árvízvédelmi műszaki
létesítmények biztonságának folyamatos biztosítása, javítása.
A feladatok és azok ütemezése:
Feladat
Hármas-Körös árvízvédelmi
létesítményeinek folyamatos
ellenőrzése, fenntartása,
javítása
A töltés előterek biztosítása

Gyomaendrőd

Felelős
Magyar államKÖVIZIG

ÖnkormányzatKÖVIZIG

Határidő
folyamatos

folyamatos
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Az árvízvédelmi töltések
holtág keresztezéseinek
fokozott ellenőrzése,
felügyelet

KÖVIZIG

A Hármas-Körös
hullámterében a lefolyást
gátló növényzet eltávolítása

KÖVIZIG-KörösMaros Nemzeti Park
Igazgatóság

folyamatos

folyamatos

7.4 A jó minőségű ivóvíz biztosítása
Gyomaendrőd város ivóvízellátása a Közép Békési Regionális Vízműrendszer mezőberényi ágáról
történik.
2016-ban lezárult a Békés megyei ivóvízminőség-javító program, így településünkön is minden
szabványnak megfelel a fogyasztható ivóvóvíz.

7.5 A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése
A város területén a csapadékvíz gyűjtése és elvezetése elválasztó rendszerben történik,
összességében működőképes. Vannak azonban olyan műszaki-üzemeltetési problémák, amelyek
nagycsapadékos időszakban gondot jelentenek, ekkor nem biztosított a csapadékvíz gyors
elvezetése. A külterületeken a belvízelvezetőcsatornák nem megfelelő fenntartása,
karbantartása okoz problémát.
A feladat és azok ütemezése
Feladat
A csapadékvíz elvezető művek felmérése
(térinformatikai feld.)

Felelős
Önkormányzat

Határidő
2018.

A csapadékvíz elvezető művek folyamatos
fenntartása, karbantartása, felújítása
A csapadékvíz tárolására szolgáló záportározók
iszapkotrása

Önkormányzattelektulajdonosok
Önkormányzat

Folyamatos

A külterületi csatornák folyamatos fenntartása,
karbantartása

ÖnkormányzatföldtulajdonosokVízgazdálkodási
társulat

Folyamatos

2018-2019.

7.6 Az allergén gyomok terjedésének visszaszorítása
Gyomaendrőd város belterületén és főleg a külterületeken is egyre jobban elterjednek az
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allergiát okozó növényfajok. Legelterjedtebb növényfaj a parlagfű (Ambrosia elatior). A város
önkormányzata alkalmazza a 221/2008.(VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltakat. Sajnos vannak
olyan telektulajdonosok, akik nem veszok figyelembe a rendeletet, illetve az allergén gyomok
által okozott komoly egészségügyi problémákat. Ezen esetekben az önkormányzatnak
hatékonyabban kellene érvényesíteni a rendeletben megfogalmazottakat, szükség esetén a
bírságolás eszközét is alkalmazva.
A feladat és azok ütemezése:
Feladat
Parlagfűtérkép
készítése
A 23/1998. (X. 6.)
rendelet
betartásának
fokozott ellenőrzése
Pollenvizsgálat
Az allergén fafajok
kivágása a belterületi
zöldterületeken

Felelős
Önkormányzat

Határidő

Önkormányzat

Folyamatos

Békés Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztály
Önkormányzat

Évente egy
alkalommal

2018

Folyamatos

7.7 A települési hulladékgazdálkodási program megvalósítása
Gyomaendrőd város nagyon sokat tett a korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése terén.
Gesztorságával megvalósultak a térségi hulladékgazdálkodási rendszer alapművei. Megépült és
működik a korszerű regionális hulladékkezelőmű, Szarvason megépült és üzemel a
hulladékátrakó állomás. Gyomaendrődön megépült a hulladék udvar, 16 helyen kialakításra
került a hulladékgyűjtő sziget, megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés. A
hulladékgazdálkodási törvényből eredően azonban még sok feladatot kell megoldani a városba.
A feladatok és azok ütemezése:
Feladat
Zöldhulladékok gyűjtési
rendszerének kialakítása
(zöldkuka)
A zöldhulladék gyűjtő
edényzet p.ü. forrása
pályázat megvalósult
Gyomaendrőd

Felelős
Önkormányzat-Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Önkormányzat-Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Határidő
2017-ben pályázati
forrásból megtörtént
2017-ben
megtörtént
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7.8 A település zöldfelületeinek fejlesztése
A város zöldfelületekkel jól ellátott. A holtágak menti erdők, a ligetek, a parkok alkotják a
zöldfelületek nagyobb részét. A belterületi parkok szépen gondozottak, bár az intenzíven kezelt
területek aránya nagyobb is lehetne.
Feladatok és azok ütemezése:
Feladat
A városi zöldfelületek, parkok, ligetek
folyamatos ápolása, gondozása

Felelős
ÖnkormányzatZöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Határidő
Folyamatos

A belterületi intenzíven kezelt parkok számának
növelése
A belterületen található allergén fafajok
kiváltása
A ligetekben található kiöregedett,
balesetveszélyes faegyedek kivágása és pótlása

ÖnkormányzatZöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Önkormányzat- Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft.

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

7.9 A település közlekedésének fejlesztése
A város úthálózatának 90 %-a szilárd burkolatú. Fontos feladat a még burkolatlan utak szilárd
burkolattal való ellátása. A városon keresztülhaladó átmenő forgalom komoly levegő- és
zajterheléssel jár. Szükséges volna közép, illetve hosszabb távon a várost D-i irányban elkerülő
útvonal kiépítése. A városon belüli parkolási gondok főleg a belvárosban és a főközlekedési utak
mentén okoznak problémát.
Az utak műszaki kialakításánál a padkák hiánya sok környezeti terhelés okozója (sárfelhordás,
porterhelés).
A város közlekedés-struktúrájában jelentős a kerékpáros közlekedés. A 46-os számú
másodrendű főút belterületi szakasza mellett, a Losonczy utca és a Kodály Zoltán utca között
kerékpárút került kiépítésre. A biztonságos közlekedés érdekében szükséges további
kerékpárutak kialakítása.
Feladatok és azok ütemezése:
Feladat
A belterületi szilárd burkolatú
utak kialakításának folytatása

Felelős
Önkormányzat

Határidő
Folyamatos

A várost elkerülő főközlekedési
útvonal kialakítása

M.Á.-Közútkezelő Kht.

2020
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A belvárosi parkolóhelyek
bővítése a főbb közlekedési utak
és boltok mentén
A kerékpárutak további bővítése
a főközlekedési útvonalak
mentén
A tömegközlekedési járműpark
korszerűsítése
A Hunyai összekötőútvonal
kiépítése
A városi főközlekedési utak
felújítása, padkával való ellátása

Önkormányzat

Folyamatos

Önkormányzat

Folyamatos

Üzemeltető

Folyamatos

Önkormányzatok

2020.

Közútkezelő Kht.

Folyamatos

7.10 Az energiafelhasználásból származó környezeti terhelések csökkentése
A város energiaellátása terén meghatározó energiaforrás a földgáz és az elektromos energia.
Sajnos még nem kezdődtek meg az új, alternatív energiaforrások használata. A város jelentős
geotermikus energia készlettel rendelkezik, melynek hasznosítása nem optimális.
Feladatok és azok ütemezése:
Feladat
Fokozottabb tájékoztatás az alternatív
energiaforrások használatáról, lehetőségeiről
A rendelkezésre álló geotermikus energia
felhasználásának szorgalmazása

Felelős
Önkormányzat

Határidő
Folyamatos

Önkormányzat

Folyamatos

7.11 Környezetbiztonsági információs rendszer kiépítése
A város életében megtalálhatók azok a veszélyforrások (árvíz, belvíz, ipari, mezőgazdasági
szennyezések, közúti haváriák, vízminőség problémák), amelyek veszélyeztetik a környezetet az
itt élő embereket.
A problémakör feltárása már részben megtörtént, rendelkezésre állnak azon üzemelési és
beavatkozási tervek, amelyekkel megelőzhetők a havária helyzetek, illetve meghatározásra
kerültek a szükséges intézkedések. Szükséges ennek kompletté tétele és korszerűsítése.
A környezetbiztonság komplex rendszere:


Környezeti terhelések komplex monitoring hálózatának kialakítása (talaj, levegő, zaj,
felszíni vizek, felszín alatti vizek). Ütemezés az előző fejezetekben meghatározva.
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A környezeti információs rendszer kialakítása. Ütemezés az előző fejezetekben
meghatározva.
A bekövetkezett károk elhárítására, megszüntetésére mozgósítási terv készítése.
A feladatok megvalósítására egy koordinációs bizottság kialakítása 2017 -ben.

7.12 Környezeti nevelési program készítése
A környezeti nevelés jelenleg még nem átfogóan és szervezetten valósul meg. A lakosság
tájékoztatása, informálása és meggyőzése még nem teljes körű. Mindezek megváltoztatására,
fejlesztésére szükséges volna egy városi szintű környezeti nevelési és tájékoztatási programot
elkészíteni a 2018-as évben. A program a város széles rétegeinek bevonásával kell, hogy
elkészüljön.

8. A LA-21 PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ MÓDSZEREK
8.1 Fórumok, partnerségi kapcsolatok
A helyi fenntartható fejlődés megvalósításának alapjai:
1.
2.
3.
4.

A lakosság bevonása a döntési folyamatokba és az érdekegyeztetési folyamatokba.
A helyi kezdeményezések, lehetőségek és szerveződések támogatása.
Mozgósító erejű, nyitott és előremutató településpolitika folytatása.
A település külső képét és az ott-tartózkodás minőségi feltételeit folyamatosan javító
törekvések (kultúra, szabadidő, pihenés).
5. Aktív részvétel a fenntartható fejlődés regionális akcióiban.
6. Állandó kommunikáció és összhang a település és a gazdálkodók között.
7. Összhang a településfejlesztési politika és a finanszírozási lehetőségek között.
8. A munkanélküliek tartós részvételének biztosítása a gazdasági folyamatokban.
9. A közösség példamutató, környezetkímélő magatartása.
10. A környezeti szabályok-előírások körültekintő alkalmazása.
11. A környezeti állapot, és intézkedési terv folyamatos aktualizálása.
Forrás: Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja elkészítéséhez

8.2 SWOT elemzés
A célkitűzések megalapozásához a település három pillérének, azaz a környezeti, társadalmi és
gazdasági állapotának értékelése alapján szükséges meghatározni a főbb fejlődési, fejlesztési
irányokat. Ennek elemzési módszere az ún. SWOT analízis, amely a belső és külső tényezők
alapján vizsgálja az adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat, lehetséges
fenyegetéseket.
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S - erősségek (strengths): belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek és lehet rá
befolyás, hogy még jobban működjenek.
W - gyengeségek (weaknesses): belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet
rá befolyás, hogy jobb legyen.
O - lehetőségek (opportunities: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk
befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.
T - fenyegetések (threats): külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem
tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek.
Az erősségek és a gyengeségek a belső állapotot jellemzik, míg a lehetőségek és a veszélyek a
külső körülményeket.

Társadalom







Erőségek
aktív civil szféra
megfelelő alapképzés és
egészségügyi ellátás
együttműködési készség a
lakosság részéről
évenként tartott közösségi
rendezvények
kialakult kistérségi szintű
együttműködés












Környezet
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településszerkezet és az
utcakép kisvárosias jellege
tanyák jelenléte
települési építészeti értékek
jelenléte
az infrastrukturális
ellátottság közül a víz, gáz
(belterületen), és villamos
energiaellátás- megfelelő
környezettudatosság iránti
érdeklődés, fogékonyság
jó levegőminőség, termelő és
szolgáltató szektor
környezetterhelése alacsony
a talajok szennyezettsége
csekély
szelektív hulladékgyűjtési





Gyengeségek
kevés helyi rendezvény
kevés új munkahely
elvándorlási ráta növekedése,
fiatalok elköltözése
csökkenő gyermeklétszám
elöregedő lakosság
magas halálozási arány
életszínvonal romlása, alacsony
jövedelemszint
családok létbizonytalansága,
elszegényedése
segélyezésre szorulók növekvő
száma
szociális problémák jelenléte
szennyvízelvezetés részleges
kiépítettsége, emiatt a felszín
alatti vizek szennyeződése
bel és külterületi utak romlása
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Gazdaság













lehetőség
a holtágak és a Hármas-körös
közelsége
falusi turizmus jelenléte
szántóföldi termesztés
jellegzetes helyi termények
termesztése
állattartás hagyományai
családi vegyes gazdaságok
megléte
környezetkímélő
gazdálkodási formák
jelenléte
alternatív energiaforráslehetősége, rendelkezésre
állása
rendelkezésre álló helyi és
térségi idegenforgalmi
potenciál
ingázásra hajlandó
munkavállalók
vállalkozói kedv növekedése














Társadalom








Környezet
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Lehetőségek
együttműködésben rejlő
hatások felismerése
civil szervezetek szerepének
növekedése
globalizálódó világban a helyi
értékek és identitástudat
erősödése
tendencia az esztétika, szép
környezet iránti igény
növekedése
rekreáció, szabadidő hasznos
eltöltésének igénye
tanyai turizmus fellendülése
ökoturizmus, aktív, falusi,
horgász, kulturális turizmus
népszerűségének
növekedése, politikai
támogatottsága











kevés magas szakképzettségű
munkavállaló
korszerű termelési ismeretek,
szaktudás hiánya
kevés innovatív vállalkozás,
csekély befektetői érdeklődés
termelők kiszolgáltatottsága,
csekély szövetkezési hajlandóság
piaci, gazdasági információk
hiánya,
általános tájékozatlanság az EU-s
követelményeket illetően
többnyire elavult mezőgazdasági
géppark
kevés a minősített falusi
szálláshely
kistérségi turizmus (pl.
rendezvények)
összehangolásának hiányosságai,
térségmarketing hiánya
erdőterületek alacsony aránya
Veszélyek
időnként magas talajvízszint,
belvízveszély,
ugyanakkor száraz, vízhiányos
területek, elsivatagosodás
veszélye
a vízbázis területe felszíni
szennyeződésre érzékeny

felaprózott birtokstruktúra,
rendezetlen földtulajdonviszonyok,
eszköz- és tőkehiány
felvásárlók piaci uralma
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Gazdaság











fenntartható fejlődés
eszméjének terjedése
rendelkezésre álló uniós és
hazai pályázati
forráslehetőségek
informatika fejlesztése,
erősödése
falusi turizmus jelenléte
jelentős méretű
mezőgazdaság
családi vegyes gazdaságok
megléte
környezetkímélő
gazdálkodási formák
jelenléte, terjedése
alternatív energiaforráslehetőségek rendelkezésre
állása
rendelkezésre álló helyi és
térségi idegenforgalmi
potenciál
munkavállalók
vállalkozói kedv növekedése


















megmarad
az intenzív gazdálkodás
veszélyezteti a természeti
értékeket
rossz fizetési morál
munkanélküliség növekedése
a gazdasági válság hatása sokáig
érezhető
Tradicionális szakmák elveszőben
kevés innovatív vállalkozás,
csekély befektetői érdeklődés
termelők kiszolgáltatottsága,
csekély szövetkezési hajlandóság
piaci, gazdasági információk
hiánya,
általános tájékozatlanság az EU-s
követelményeket illetően
kevés a minősített falusi
szálláshely
kistérségi turizmus (pl.
rendezvények)
összehangolásának hiányosságai,
térségmarketing hiánya
erdőterületek alacsony aránya

8.3 A tájékoztatás területei, módjai:
A város honlapján az LA-21 programmal kapcsolatos információk, tervek folyamatosan
megjelennek, lehetősége van a lakosságnak is véleményezni.
A város újságában közzétehetőek az LA-21 programhoz kapcsolódó fejlesztés tervek,
információk.
A regionális tévében és rádiókban rendszeres a környezetvédelemhez kapcsolódó
információnyújtás, háttérbeszélgetés.
Rendszeresen fórumok tartása, ahol a város vezetése, a szakemberek tájékoztatják a lakosságot
az LA-21 program aktuális kérdéseiről, kérik a lakosság véleményét a tervezett fejlesztésekhez.
Összességében a város a törvényben meghatározott értékelési, ellenőrzési feladatait
folyamatosan és az előírásoknak megfelelően elvégezte a környezetvédelmi programját illetően.
A folyamatos értékelésnek és ellenőrzésnek megfelelően szükség szerint módosította a
környezetvédelmi programban meghatározott feladatokat, és azok végrehajtásának időpontját,
készítette el a források megszerzésére pályázatait, és bocsátotta rendelkezésre a város saját
erőforrásait. Az értékeléseket és módosításokat minden esetben helyi határozattal hagyta jóvá a
város képviselő-testülete.
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A LA-21 program keretén belül, annak folyamatos ellenőrzése a környezetvédelmi program
ellenőrzése során kialakított rendszer és módszer sikeresen alkalmazható, használható.

8.3 Oktatás, képzés
A fenntartható fejlődés megvalósítása során nélkülözhetetlen az oktatás-képzés célirányos
fejlesztése.
A fenntartható fejlődésközpontú oktatás alapelvei:






Komplex szemlélet, a környezeti-gazdasági-társadalmi összefüggések integratív,
rendszerszemléletű megközelítése.
Az egész életen át való tanulás-képzés igénye.
Az oktatás lényege a tudás közvetítése, de irányt kell mutatni a követendő
fogyasztási-és viselkedési formák irányában is.
Nyitottság az oktatási-képzési struktúrák változatosságára.
A fenntartható fejlődés profilú iskolák tevékenységét nemzetközi tanúsítvánnyal
ismerjék el.

A közoktatási törvényben meghatározottak szerint a Nemzeti Alaptanterv által előírt
kerettantervek szerint kell az alapfokú és a középfokú iskolákban oktatni a környezeti
ismereteket és a fenntartható fejlődés alapismereteit az „Ember és természet” és a Földünk és
környezetünk” műveltségi területeken. Ezen oktatási formák szolgálnak a környezeti
szemléletformálás és ismeretszerzés alapjául.
A nemzeti környezeti nevelési stratégia sikeres megvalósításához szükséges a nevelési területek
összevont érvényesítése:
Magánélet, személyes környezet, példamutatás (család, életmód, egészségnevelés, szabadidő,
turizmus), a lokális nevelés és cselekvés színterei.
Társadalmi környezet: hagyományok tisztelete, művészetek, tudomány, vallás, termelés,
gazdaság, munkahely, önkormányzatok, civil közélet, környezeti információ, média.
Intézményes környezeti nevelés-képzés: az életkor sajátosságai, óvoda, tanóra, tantárgy, iskolai
tanórán kívüli nevelés.

9. ÖSSZEGZÉS
Cél a fenntartható fejlődés minél gyorsabb és hatékonyabb elősegítése, mely során csökken a
meg nem újuló erőforrások felhasználása és nő a megújuló energia hasznosítás. A város
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gazdasági állapota fejlődni kezd, növekszik a gazdaság termelőképessége, nő a foglalkoztatás,
csökken a munkanélküliség és ezek által növekszik az életszínvonal. A gazdasági fejlődésnek
köszönhetően növekszik a város lakossága, melynek köszönhetően az átlagéletkor csökken.
Ezzel egyidőben a lakosság tudatosan védi, óvja környezetét, nagyobb hangsúlyt helyez a
környezetvédelemre. A város vezetése és az itt élők együttműködve egy élhetőbb várost
alakítanak ki, ahol az életkörülmények, a lokális környezet az elvárt szintre emelkedik.
A fejlesztési feladatok megoldása egyrészt hosszú távúak és regionális, több települést és
ágazatot érintőek, másrést vannak olyan feladatok, amelyek rövid távúak, vagy éppen azonnal
megoldandóak.
A város fejlődése szempontjából elengedhetetlen az idegenforgalom és az ebből származó
előnyök növelése, ennek hatásait figyelembevéve kell a fejlesztéseket megtervezni,
megvalósítani. A település a rendezési tervét, az infrastrukturális fejlesztéseit ezen szempontok
figyelembevételével készítette el és valósítja meg.
Az környezeti hatások elemzésének területei:
1. A város környezeti állapotának helyzete, milyen természeti és épített környezeti
értékekkel rendelkezik, infrastrukturális ellátottsága, tisztasága, hangulata, az itt élők
életkörülményei, a városi rendezvények száma.
2. Az idegenforgalom hatása a város környezetére, fejlődésére.
A kettő szoros kölcsönhatással van egymásra, hiszen az idegenforgalom növekedése ösztönzi a
városi fejlesztéseket, de hatással is van a környezeti elemekre. Nagyon fontos, hogy a város
fejlesztései, környezeti értékeinek, szépségének fenntartása, javítása az elsődleges, hiszen a
vendég csak egy szép, tiszta, megfelelő infrastruktúrával, látnivalóval rendelkező városba szeret
pihenni. Az idegenforgalomból származó környezeti terheléseket és egyéb gondokat a várható
előnyök birtokában meg kell oldani.
Ezek a következők: megfelelő parkolási lehetőségek biztosítása, szállodai szolgáltatások
bővítése, a megfelelő ellátás biztosítása, a megnövekedett ivóvízhasználat biztosítása, a
növekvő kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása, a megnövekedett energiaigény
biztosítása. A belvíz elvezető rendszer műszaki problémái miatt a csapadékos időszakokban
gondot jelent a csapadékvíz gyors elvezetése, a belvizek kialakulásának megakadályozása.
A természet- és környezetvédelem megvalósításában a társadalom legkülönbözőbb résztvevői
érintettek. A környezeti nevelés alanyai lehetnek nem csupán a gyerekek, hanem a felnőttek is.
Ennek megfelelően a környezeti nevelés színterei lehetnek a különböző társadalmi civil
szerveződések, az oktatási intézmények, a könyvtárak, az önkormányzatok, valamint a családok.
Ezen egységek mindegyike jelentős szereppel bír a természet és környezetvédelemmel
kapcsolatos tudatformálás és ismeretterjesztés területén
A tervezett fejlesztések megvalósítását Gyomaendrőd város önállóan nem tudja sikeresen
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megvalósítani, szükséges hozzá a kistérségi, nagyobb szakágazati összefogás és nem utolsó
sorban a hazai és Európai Uniós források megpályázása és igénybe vétele.
A város vezetése ezen nem kis feladatok megvalósítására felkészült, az eddigi sikeres
fejlesztések bizonyítják akaratukat és alkalmasságukat, illetve az is, hogy a fejlesztési igények
folyamatosan képződnek és kerülnek megvalósításra lépésről lépésre.
A sikeres megvalósításhoz szükséges még a város lakosainak támogató, segítő hozzáállása és
aktív részvétele a megvalósításban. Csak egységes, közmegegyezésen alapuló és elfogadott
tervek alapján lehet sikeresen megoldani a városfejlesztési, környezetvédelmi feladatokat.
A program elkészítéséhez az alábbi szervezetek biztosítottak információt és adatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Békés Megyei Önkormányzat
Alföldvíz Zrt.
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága
Központi Statisztikai Hivatal
Felhasznált szakirodalmak:
 Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft.
LA-21 A Körös-völgyi hulladékgazdálkodási rekultivációs önkormányzati társulás
keretében tervezett felhagyott hulladéklerakók rekultivációs pályázatához és
megvalósításához


Békés Planum Kultúrmérnöki Kft.
Gyomaendrőd Ár és belvízvédekezési terve



Zsilák Zoltán úttervező
Gyomaendrőd úthálózatfejlesztési koncepciója



Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Gyomaendrődi holtágak holtágkezelési szabályzata



Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja elkészítéséhez

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 154

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21


Europai Atelier 70 Kft., BME Kornyezetgazdasagtan Tsz.
Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja elkészítéséhez



GYÜSZTE – Gyomaendrőd Turizmusfejlesztési stratégiája (tervezet) 2014



Szarvas Ildikó (2013): Tervezés a helyi értékeken alapuló fenntartható turizmus jegyében
Szakdolgozat. BKF, Budapest

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 155

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

Emlékmű áthelyezések a "Gyomaendrőd endrődi városrész központjának
rehabilitációja" c. projekt kapcsán
Kürtiné Erdősi Klára
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú, „Gyomaendrőd endrődi
városrész központjának rehabilitációja” című projektjének megvalósítása jelenleg folyamatban van. A projekt
keretében a Hősök tere rehabilitációjára, valamint a korábbi tornacsarnok kereskedelmi/szolgáltató térré történő
átalakítására kerül sor.
A Hősök tere rehabilitációja keretében új parkoló és játszótér kialakítására, szökőkút létesítésére, a cukrászda külső
teraszának faburkolattal történő lefedésére, a meglévő burkolatok és a zöldfelület megújítására kerül majd sor.
A beruházás megvalósítása során a téren található 6 emlékműből 4 áthelyezésre kerülne a kialakuló új térrendszer
elrendezése szerint.
Emlékmű
Változtatás
1935-ös
Az emlékmű a tér
csendőrsortűz belseje felé kerül
áldozatainak áthelyezésre,
emlékműve mivel az érintett
kereszteződésben
körforgalom
kialakítása van
tervben, így jelen
projekt keretében
áthelyezésre
kerülne a szobor,
hogy a későbbi
beruházás során
ne kelljen a teret
megbontani
1956-os
A kialakított új
emlékmű parkoló melletti
kopjafa
járda
meghosszabbított
vonalába kerül át a
kopjafa a
könnyebb
megközelíthetőség
érdekében
I.
változatlan helyen
világháborús marad
emlékmű
Kuláklistára A kialakuló új
került gazdák térrendszer
emlékműve elrendezésének
megfelelően
áthelyezésre kerül
II.
változatlan helyen
világháborús marad
emlékmű
országzászló A kialakuló új
térrendszer
elrendezésének, a
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tér új funkcióinak
megfelelően
áthelyezésre kerül
A Garten Studio Kft. által készített helyszínrajz, mely bemutatja az új térszerkezetet és az emlékművek pontos
helyét, az előterjesztés mellékletét képezi.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) alapján a művészeti alkotás közterületen való
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A jogszabály
109. § (2) alapján a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.
Fentiek értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata felkérte a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft.-t a köztéri műalkotások áthelyezésének szakvéleményezésére.
A helyszíni szemlére 2017. november 27-én került sor a szakmai zsűri részvételével:
Nevelő Judit művészeti tanácsadó – MANK Nonprofit Kft.
Ván Hajnalka művészettörténész
Baráth Fábián szobrászművész.
A Szakértők megtekintették a helyszínt, ezt követően pedig egyeztetésre került sor a tervezővel és az önkormányzat
képviselőivel.
A MANK Nonprofit Kft. által elkészített szakvélemény az előterjesztés mellékletét képezi. A szakértői vélemény
támogatta a tervező által javasolt megoldást a Hősök tere rehabilitációja, azon belül az érintett emlékművek
áthelyezésére vonatkozóan.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

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

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az
előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

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

Döntési javaslat
"Emlékmű áthelyezések a "Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja" c. projekt kapcsán"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú,
„Gyomaendrődi endrődi városrész központjának rehabilitációja” című projekt megvalósítása során, az 1935-ös
csendőrsortűz áldozatainak emlékművét, az 1956-os emlékmű – kopjafát, a kuláklistára került gazdák emlékművét
és az országzászlót a Garten Studio Kft. által elkészített tervek szerint, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. szakvéleményének megfelelően helyezi át.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 14.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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Megjegyzés:
A terv a Körös-Road Kft. által 2015. októberében készített
"Gyomaendrőd, Kodály Zoltán utca - Endrődi Hármas Körös híd között
építendő kerékpárút engedélyezési tervét" felhasználva készült, annak
adatait tartalmazza. A kerékpárút szerzői jogai a Körös-Road Kft-t illetik.
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati felhívás I. világháborús emlékmű felújítására
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!
A novemberi soros Képviselő-testületi ülésen beterjesztésre került A Közép- Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
megbízásából kiírt pályázati felhívásra benyújtandó pályázat. Az előterjesztés 2 megvalósítási alternatívát javasolt, a
műszaki tartalomhoz igazított költségvetésekkel. A Képviselő-testület ülésén, felvetődött, hogy kerüljön kidolgozásra
egy harmadik alternatíva, melynek műszaki tartalmát a Képviselő-testület elfogadta. A képviselő-testület által
meghatározott műszaki tartalom szerint a műemlék szarkofágjainak csak a teteje kerülne mészkővel leburkolásra, a
szarkofágok tisztításra, a betűk pedig fekete festékkel (mivel az arany festék nem látszódna jól) újrafestésre
kerülnének, a szoborcsoport megtisztításra kerül, a II. világháború áldozatainak nevét tartalmazó táblákkal együtt, az
alatta lévő talapzat beburkolásra kerülne mészkővel. A szoborcsoport talapzata bevonásra kerülne a vízszintes
síkon műkőlapokkal továbbá a talapzat többi része kijavításra kerülne. Ennek az alternatívának a költsége: az
árajánlat alapján 3.205.650 Ft. Az árajánlatot adó vállalkozó leírja az árajánlatában, hogy ez a műszaki tartalom a
restaurátori szakvéleményhez hasonlóan csak időszakos megoldást jelent. Időközben megkértük a lektorátus
szakvéleményét is a tervezett felújítások műszaki tartalmával kapcsolatban, amennyiben a válasz megérkezik, úgy
az becsatolásra kerül a tisztelt Képviselő-testület részére.
A) alternatíva
A műszaki megoldás tartalma az emlékmű (szarkofágok és szoborcsoport alatti talapzat) mészkőlappal történő
burkolása, a lábazat újra műkövezése a szoborcsoport tisztítása, valamint a betűk mészkőbe történő vésése. Ennek
a műszaki tartalomnak a költsége 4.477.100 Ft (alanyi mentes), így ehhez a műszaki tartalomhoz 1.977.100 Ft
önerő biztosítása szükséges.
B) alternatíva
A műszaki megoldás tartalma a szarkofágok mészkő lappal történő burkolása, a Szoborcsoport alatti talapzat és a
lábazat csiszolt műkővel történő bevonása, az emlékmű tisztítása és a betűk vésése. Ennek a műszaki megoldásnak
az ajánlat szerinti összege: 3.605.660 Ft (alanyi mentes). A szükséges önerő 1.105.660,- Ft.
C) alternatíva
A műszaki tartalom szerint a műemlék szarkofágjainak csak a teteje kerülne mészkővel leburkolásra, a szarkofágok
tisztításra, a betűk pedig fekete festékkel újrafestésre kerülnének, a szoborcsoport megtisztításra kerül, a II.
világháború áldozatainak nevét tartalmazó táblákkal együtt, az alatta lévő talapzat beburkolásra kerülne mészkővel.
A szoborcsoport talapzata alatti rész bevonásra kerülne a vízszintes síkon műkőlapokkal, a talapzat többi része
pedig kijavításra kerülne. Ennek az alternatívának a költsége: az árajánlat alapján 3.205.650 Ft (alanyi mentes) a
szükséges önerő 705.650 Ft.
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a lektorátusi szakvélemény hiányában nem kívánt döntést hozni
az előterjesztésről, így arról a Képviselő-testületi ülésen fog döntés
születni.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a
lektorátusi szakvélemény hiányában nem kívánt döntést hozni az
előterjesztésről, így arról a Képviselő-testületi ülésen fog döntés születni.
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Döntési javaslat
"Pályázati felhívás I. világháborús emlékmű felújítására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK CP-02 jelű pályázati kiírásra
Gyomaendrődön a Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében található, I. világháború történelmi
emlékeit őrző emlékmű felújítása, rendbetétele érdekében.
A Képviselő-testület műszaki tartalomként az emlékmű (szarkofágok és szoborcsoport alatti talapzat)
mészkőlappal történő burkolását, a lábazat újra műkövezését a szoborcsoport tisztítását, valamint a betűk
mészkőbe történő vésését és festését támogatja, melyhez 1.977.100 Ft önerőt biztosít, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017.(II.21.) önkormányzati rendeletébe beépített
2016. évi szabad maradvány terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 14.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK CP-02 jelű pályázati kiírásra
Gyomaendrődön a Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében található, I. világháború történelmi
emlékeit őrző emlékmű felújítása, rendbetétele érdekében.
A képviselőtestület műszaki tartalomként a szarkofágok mészkő lappal történő burkolását, a szoborcsoport
alatti talapzat és a lábazat csiszolt műkővel történő bevonását, az emlékmű tisztítását és a betűk vésését
támogatja, melyhez 1.105.660 Ft önerőt biztosít, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi
költségvetéséről szóló 7/2017.(II.21.) önkormányzati rendeletébe beépített 2016. évi szabad maradvány
terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 14.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK CP-02 jelű pályázati kiírásra
Gyomaendrődön a Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében található, I. világháború történelmi
emlékeit őrző emlékmű felújítása, rendbetétele érdekében.
A képviselőtestület műszaki tartalomként a szarkofágok tetejének mészkővel történő leburkolását, a
szarkofágok tisztítását, a betűk fekete festékkel történő újrafestését, a szoborcsoport és a II. világháború
áldozatainak nevét tartalmazó táblák megtisztítását, az alatta lévő talapzat beburkolását mészkővel. A
szoborcsoport talapzata bevonásra kerülne a vízszintes síkon műkőlapokkal, továbbá a talapzat többi része
kijavításra kerülne, melynek megvalósításához 705.650 Ft önerőt biztosít, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017.(II.21.) önkormányzati rendeletébe beépített
2016. évi szabad maradvány terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2017. 12. 14.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Vagyon rendezés a Hármas-Körös védtöltésének fejlesztése miatt
Csényi István, Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Magyar Állam képviseletében (továbbiakban: Igazgatóság) az „Árvízvédelmi
védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön”
elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
projekt (továbbiakban: projekt) megvalósításához kapcsolódóan kérelemmel kereste meg Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát, amely az előterjesztés mellékletét képezi..
A projekt általános célja a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) nevű program eddigi tapasztalatainak
hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása, mellyel hozzájárul a KEHOP célrendszerében
meghatározott „a klímaváltozás következményeként kialakuló szélsőséges időjárási események káros hatásaira való
felkészülés” tematikus célkitűzés teljesítéséhez is.
A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és
működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve
ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek megfelelően a
projekt célja a jogszabályi előírásokkal és az Operatív Programban meghatározott célokkal összhangban a
beruházással érintett I. rendű árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszint + magassági biztonságnak megfelelően
történő kiépítése által az érintett területeken az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése.
A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint,
valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a védvonal jelenlegi
kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja.
A támogatási szerződés értelmében a projektet konzorciumi megállapodás alapján az Országos Vízügyi Igazgatóság
valamint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság együtt valósítja meg.
A projekt keretében az alábbi főbb fejlesztési elemek kerülnek megvalósításra:
1.
Töltésfejlesztés a Hármas-Körös jobb part 61+200-66+000 tkm közötti szakaszon;
2.
Töltés altalaj erősítés,
3.
Árvízi tetőző vízmércék felújítása, áthelyezése;
4.
Soczózugi és Zsófiamajori bekötőút rekonstrukciója;
5.
Peresi gátőrtelep rekonstrukciója.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.
A támogatási szerződés határozott időre jött létre, amely 2027. december 31.-én, illetve amennyiben a fenntartási
időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.
A projekt fizikai megvalósításához az állami tulajdonú ingatlanok mellett több magán és önkormányzati tulajdonú
ingatlan bevonása is szükséges, ezért az Igazgatóság a közelmúltban írásban megkereste Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát.
A bevezetőben megnevezett projekt megvalósítása kapcsán a Hármas-Körös folyó jobb oldali töltéserősítéséhez
szükséges földterületek tulajdonjogának megszerzése érdekében az Igazgatóság kisajátítást pótló vételi ajánlatot
nyújtott be.
Az ajánlattal kapcsolatban előzetes egyeztetés történt a Vízügyi Igazgatósággal, ennek eredményeképpen az alábbi
táblázatban szerepelnek a tulajdonba kért ingatlanok és azok vételi ajánlata.
1.

Tulajdonba kért telekalakítással érintett ingatlanok
Telekalakítással érintett ingatlanok

Telekalakítás után létrejövő tulajdonba kért
ingatlanok
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Ssz.

Hrsz.

Megnevezés

1
2

15053/1
15053/22

14,87
-

15053/44
15053/46

3

02800

Szántó
0,4385
Saját használatú 0,1252
út
Holt-Körös
4,4856

-

0,1631

-

1.304.800

4

15056/43

-

0,0060

-

90.000

5
6

15057/35
15059/1

Saját használatú 0,0918
út
Csatorna
0,3222
Út
1,4436

02800/1,
02800/3
15056/54

0,2410
0,1758

-

1.800.000
2.636.500

7
8
9
10

15061/1
02808/2
15055/19
02809

15057/37
15059/3,
15059/4
15061/44
02808/3
15055/39
02809/1

0,0023
0,2315
0,0063
0,0778

0,81

34.500
3.472.500
94.500
622.400

1,3152

14,55

Út
Közút
Út
Nádas, HoltKörös
Összesen:

2. Tulajdonba kért teljes területek
Ssz.
Hrsz.
Megnevezés
1
02808/1
Közút
2
8801
Legelő

Terület (ha) Ak érték

-

0,2050
2,1090
0,0717
16,3027

20,83

25,5953

35,70

Terület (ha)
0,5971
0,1637

Hrsz.

AK érték
1,42

Igénybevételi Ak érték
terület
(ha)
0,4053
13,74
0,0061
-

Vételi ajánlat
( Ft)
1.236.000
91.500

11.382.700

Vételi ajánlat (Ft)
ingyenes
85.200

A projekt során megvalósított fejlesztések állami vízgazdálkodási közfeladatok ellátását fogja szolgálni.
A projekt megvalósításához szükséges területek a megszerzést követően a Magyar Állam tulajdonába kerülnek.
Az ingatlanok közül a 02808/1 hrsz.-ú ingatlan teljes egészében ráépül az árvízvédelmi töltésre, ezért annak
térítésmentes tulajdonba adását kéri az Igazgatóság.
Az önkormányzati kataszteri nyilvántartásban az ingatlanok - a 8801 hrsz.-ú kivételével - a törzsvagyon részét
képezik, melyek forgalomképtelenek. A 8801 hrsz.-ú ingatlan az üzleti vagyonba tartozik.
A nemzeti vagyon tulajdonjog átruházása, kisajátítása jogszabályi feltételeinek vizsgálata.
1.
tulajdonjog átruházása.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott kivétellel [14. § (1) bekezdés] az állam vagy
a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon nem idegeníthető el. Ezen tilalom az állam vagy
a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében
fennáll.
A nemzeti vagyontárgy elidegenítése alól kivétel amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi
önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít
meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a
feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a
rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad
át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül
ingyenesen átruházásra.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a az alábbiak szerint rendelkezik az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átadásáról.
1. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat
javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.
2. Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
3. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg
kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.
2.
kisajátítás
Kisajátításnak akkor van helye, ha
a) a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges, vagy – külön
törvény alapján – a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre
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megállapodás, illetve e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte;
b) az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem lehetséges;
c) a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha a közérdekű cél
megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével
járna; és
d) a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen
meghaladják. Ennek mérlegelése során a kisajátítási hatóság a közérdekű tevékenység jelentőségét, így különösen
a terület fejlődésére gyakorolt hatását, a tevékenységgel, szolgáltatással ellátásra kerülők számát, a foglalkoztatásra
gyakorolt hatását és az ingatlan jellemzőit kell egybevetnie, a kulturális örökség védett elemei aktuális állapotát,
veszélyeztetettségének mértékét, természetvédelmi érték esetén annak jelentőségét és a tulajdonelvonás
arányosságát kell vizsgálnia.
A részletezett ingatlanok tulajdonjogát a Magyar Állam megszerezheti kisajátítási eljárás keretében, vagy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján. A kisajátítási eljárás hosszadalmas, amely a
projekt megvalósítását hátrányosan befolyásolja. Másrészt a település árvízvédekezésének biztosítása
szempontjából fontos a fejlesztés kivitelezése.
Az ajánlatban feltüntetett vételárak az önkormányzati kataszteri nyilvántartásban feltüntetett értékekkel azonosak,
illetve annál esetenként nagyobbak.
Figyelemmel a közérdekű és közcélú projekt megvalósítására javaslom az Igazgatóság ajánlatának az elfogadását.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön”
elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítása érdekében a 02808/1
helyrajzi számú, közút megnevezésű, 5971 m2 nagyságú terület ingyenes
tulajdonba adását a Magyar Állam részére.
A Bizottság javasolja továbbá 2. határozati javaslatban szereplő ingatlanokra
megvásárlására tett a Magyar Állam képviseletében eljáró Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság kisajátítást pótló vételi ajánlatának az elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön”
elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítása érdekében a 02808/1
helyrajzi számú, közút megnevezésű, 5971 m2 nagyságú terület ingyenes
tulajdonba adását a Magyar Állam részére.
A Bizottság javasolja továbbá 2. határozati javaslatban szereplő ingatlanokra
megvásárlására tett a Magyar Állam képviseletében eljáró Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság kisajátítást pótló vételi ajánlatának az elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön”
elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítása érdekében a 02808/1
helyrajzi számú, közút megnevezésű, 5971 m2 nagyságú terület ingyenes
tulajdonba adását a Magyar Állam részére.
A Bizottság javasolja továbbá 2. határozati javaslatban szereplő ingatlanokra
megvásárlására tett a Magyar Állam képviseletében eljáró Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság kisajátítást pótló vételi ajánlatának az elfogadását.

1. döntési javaslat
"Ingyenes tulajdonba adás"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2016-00012
azonosító számú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítása érdekében a 02808/1
helyrajzi számú, közút megnevezésű, 5971 m2 nagyságú területet a Magyar Állam tulajdonába adja ingyenesen.
A terület ingyenes vagyonátadása a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a vizek kártételei
elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység közérdekű és közcélú fejlesztési feladatok megvalósítása
érdekében történik.
A terület ingyenes vagyonátadásának jogszabályi alapja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108. §-a.
Az ingyenes vagyonátadási szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint a földhivatali eljárás díjai a
Magyar Államot terhelik
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes
vagyonátadáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Vételi ajánlat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2016-00012
azonosító számú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítása érdekében Magyar
Állam képviseletében eljáró Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kisajátítást pótló vételi ajánlatát elfogadava a
kisajátítási voltozási vázrajzokon feltüntetettek szerint, az alábbiakban részletezett ingatlanokat, továbbá a 8801
hrsz.-ú ingatlant teljes egészében értékesíti a Magyar Állam részére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 14. § (1) bekezdése alapján.
Hrsz.
15053/44
15053/46
02800/1, 02800/3
15056/54
15057/37
15059/3, 15059/4
15061/44
02808/3
15055/39
02809/1
8801

megnevezés

Igénybevételi
terület,
(ha)
0,4053
0,0061
0,1631
0,0060
0,2410
0,1758
0,0023
0,2315
0,0063
0,0778
0,1637

Szántó
kivett, saját használatú út
kivett, Holt-körös
kivett, saját használatú út
kivett, saját használatú út
kivett, út
kivett, út
kivett, közút
kivett, saját használatú út
kivett, Nádas és Holt-körös
Legelő

Ak érték
13,74
0,81
1,42

Vételár
( Ft)
1.236.000
91.500
1.304.800
90.000
1.800.000
2.636.500
34.500
3.472.500
94.500
622.400
85.200

Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a földhivatali eljárás díjai a Magyar Államot terhelik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Jogosultak listája
Gyomaendrőd, külterület
Tkm
szám

Hrsz

Terület
Ha.m 2

1

2

3

1.

02794/2

5.5173

2.

02794/1

0.0199

3.

02800

4.4856

4.

02808/1

0.5971

5.

02809

16.3027

6.

02808/2

2.1090

Tulajdonos, kezelő, egyéb jog jogosultjának neve

Cím

Jogcím

Tulajdoni
hányad

4

5

6

7

MAGYAR ÁLLAM
MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt.
E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.

1117 Budapest, XI. ker. Október 23. u. 18.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
-

4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.
-

földrendezés
Natura 2000 terület
tulajdonos
Natura 2000 terület
vezetékjog
tulajdonba adás 1990.évi LXV.Tv.
halászati jog
Natura 2000 terület
tulajdonba adás 1990.évi LXV.Tv.
tulajdonba adás 1990.évi LXV.Tv.
halászati jog
Natura 2000 terület
vezetékjog
vezetékjog
tulajdonba adás 1990.évi LXV.Tv.
Natura 2000 terület

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

02800

3.

AK.fillér

4

5

6

7

kivett HoltKörös

4.4856

0.00

02800/1
02800/2
02800/3

Összesen:

4.4856

0.00

műv.ága
8

kivett HoltKörös
kivett HoltKörös
kivett HoltKörös

min. oszt.

3

ha.m2

műv.ága

Kisajátított

alrészlet
betüjelzés

2

min. oszt.

1

betüjelzés

Sorszám

Helyrajzi
szám

Kat. jöv.
Helyrajzi
szám

Terület

Alrészlet
Szolgalmi és egyéb
használati jogok

Kisajátítás utáni állapot
Kisajátítás utáni

Visszamaradt

AK.fillér

Szolgalmi és
egyéb használati
jogok

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot

12

13

14

terület

Kat. Jöv.

terület

Kat. Jöv.

ha.m2

AK.fillér

ha.m2

9

10

11

0.0690

0.00

0.0941

0.00

0.1631

0.00

4.3225

0.00

4.3225

0.00

Natura 2000
terület
Natura 2000
terület
Natura 2000
terület

Kisajátítás utáni állapot

3

4

02809

5.
Vezetékjog Mezőtúr-Gyoma 22
KV-os távvezeték és leágazásai
926 m2 területre
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41.
32709/2010.02.08.

AK.fillér

5

6

műv.ága

7

8

16.3027 20.83

02809/1

Nádas és
Holt-körös

14.0080

0.00

02809/2

a

kivett Holtkörös

b

nádas
községi
mintatér

2

1.4009

14.57

a

kivett Holtkörös

c

erdő

2

0.8938

6.26

b

nádas
községi
mintatér

c

erdő

min. oszt.

2

ha.m2

Kisajátított

alrészlet
betüjelzés

1

műv.ága

min. oszt.

Helyrajzi
szám

betüjelzés

Sorszám

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

Kat. jöv.
Helyrajzi
szám

Terület

Alrészlet

Kisajátítás utáni

Kat. Jöv.

ha.m2 AK.fillér

ha.m2

AK.fillér

11

12

9
2

Visszamaradt

terület Kat. Jöv. terület

10

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

13

14

Natura 2000
terület

0.0778 0.81
16.2249

20.32

13.9793

0.00

2

1.3518

14.06

2

0.8938

6.26

Vezetékjog Gyomaendrőd 0,4
kV-os hálozat bel- és külterületi
közcélú villamos elosztó
hálózatra 85 m2 területre
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41.
32674/2013.03.27.

Vezetékjog Mezőtúr-Gyoma 22
KV-os távvezeték és leágazásai
926 m2 területre
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41.
32709/2010.02.08.

Vezetékjog Gyomaendrőd 0,4
kV-os hálozat bel- és külterületi
közcélú villamos elosztó
hálózatra 85 m2 területre
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41.
32674/2013.03.27.

16.3027 20.83

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot

0.0778 0.81 16.2249

20.32

Natura 2000
terület

02808/2

6.

AK.fillér

4

5

6

7

kivett
közút

2.1090

0.00

02808/3
02808/4

Összesen:

2.1090

0.00

műv.ága
8

kivett
közút
kivett
közút

min. oszt.

3

ha.m2

műv.ága

Kisajátított

alrészlet
betüjelzés

2

min. oszt.

1

betüjelzés

Sorszám

Helyrajzi
szám

Kat. jöv.
Helyrajzi
szám

Terület

Alrészlet
Szolgalmi és egyéb
használati jogok

Kisajátítás utáni állapot
Kisajátítás utáni

Visszamaradt

AK.fillér

Szolgalmi és
egyéb használati
jogok

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot

12

13

14

terület

Kat. Jöv.

terület

Kat. Jöv.

ha.m2

AK.fillér

ha.m2

9

10

11

0.2315

0.00

0.2315

0.00

1.8775

0.00

1.8775

0.00

Natura 2000
terület
Natura 2000
terület

Jogosultak listája
Gyomaendrőd, zártkert
Tkm
szám

Hrsz

Terület
2
Ha.m

1

2

3

1.

15051/53

0.4543

2.

15052

1.0787

3.

15053/1

0.4385

4.

15053/2

0.0803

5.

15053/22

0.1252

6.
7.

15053/23
15055/1

0.0800
0.0909

8.

15055/2

0.0895

9.

15055/19

0.0717

10.
11.

15055/37
15055/38

0.0868
0.0886

12.

15056/42

0.0972

13.

15056/43

0.0918

14.
15.

15056/44
15057/35

0.0819
0.3222

16.

15058/2

5.8109

17.

15059/1

1.4436

15060/57

6.6603

19.

15060/58

5.1204

20.

15060/60

0.4766

21.

15061/1

0.2050

22.

15061/2

0.2296

23.

8801

0.1637

18.

Tulajdonos, kezelő, egyéb jog jogosultjának neve

Cím

Jogcím

Tulajdoni
hányad

4

5

6

7

Somogyi Imre Zoltánné
Katona Kálmánné
E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MOL MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.
MOL MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.
MOL MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.
E.ON TISZÁNTÍÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
E.ON TISZÁNTÍÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Véha Illésné
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
E.ON TISZÁNTÍÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
Dr. Hunya Jozefa
Forgács Pálné
Vida Andrásné
Vida Andrásné
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
E.ON TISZÁNTÍÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
Szalkai Csabáné
Szalkai Csabáné
Dihen Imréné
Kovács György
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
E.ON TISZÁNTÍÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
Holló- Hunya Eszter
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tímár Tibor
BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA
MOL MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MOL RT.
Holló- Hunya Eszter
MOL RT.
Dr. Béres Mária
Béres Józsefné
Somogyi Ferenc
E.ON TISZÁNTÍÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
E.ON TISZÁNTÍÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
Vaszkó Tímea
E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5500 GYOMAENDRŐD, Fő út 100.
5500 GYOMAENDRŐD, Tanya II. kerület 407.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
1117 BUDAPEST XI.KER., Október 23. utca 18.
1117 BUDAPEST XI.KER., Október 23. utca 18.
1117 BUDAPEST XI.KER., Október 23. utca 18.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
5500 GYOMAENDRŐD, Deák Ferenc u. 16.
5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
1141 BUDAPEST XIV. KER., Bonyhádi út 22/B
5500 GYOMAENDRŐD, Sugár u. 38.
5932 GÁDOROS, Dobó u. 20.
5932 GÁDOROS, Dobó u. 20.
5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
2094 NAGYKOVÁCSI, Tinódi u. 18.
2094 NAGYKOVÁCSI, Tinódi u. 18.
5630 BÉKÉS, Galamb utca 37.
5600 BÉKÉSCSABA VII.KER. MEZŐMEGYER, Nyárfa utca 5.
5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
1026 BUDAPEST II. KER., Gábor Áron u. 68/B
5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.
1111 BUDAPEST XI. ker., Bartók Béla út 16. IV. em. 25.
5600 BÉKÉSCSABA, Hunyadi tér 1.
1117 BUDAPEST XI.KER., Október 23. utca 18.
5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.
5000 SZOLNOK Ady Endre utca 26.
1026 BUDAPEST II. KER., Gábor Áron u. 68/B
5000 SZOLNOK Ady Endre utca 26.
6772 DESZK, Tisza utca 2/a
5500 GYOMAENDRŐD,Arany János utca 19.
5500 GYOMAENDRŐD, Tanya II. kerület - 2774/2
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
5500 GYOMAENDRŐD, Bem József utca 5.
4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41.
5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124.

részarány kiadás
ajándékozás
vezetékjog
bányaszolgalmi jog
bányaszolgalmi jog
átalakulás
vezetékjog
vezetékjog
tulajdonba adás
vezetékjog
vezetékjog
árverési vétel
tulajdonba adás
vezetékjog
öröklés
tulajdonba adás
öröklés
öröklés
tulajdonba adás
vezetékjog
adásvétel
adásvétel
adásvétel
adásvétel
tulajdonba adás
vezetékjog
ajándékozás
tulajdonba adás
ajándékozás
földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog
bányaszolgalmi jog
tulajdonba adás
bányaszolgalmi jog
ajándékozás
bányaszolgalmi jog
öröklés
özvegyi jog
adásvétel
vezetékjog
tulajdonba adás
vezetékjog
adásvétel
vezetékjog
tulajdonba adás

1/2
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/2
1/1
1/1
1/1
2/4
2/4
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Kisajátítás utáni állapot
Terület Kat. jöv.

Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
3.
15053/1
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41. 30676-2/2006/2005.03.29

4

Szántó

5

6

3 0.4385 14.87

7

15053/44

műv.ága
8

Szántó

Visszamaradt

terület Kat. Jöv. terület Kat. Jöv.
min. oszt.

3

AK.fillér

betüjelzés

2

ha.m2

Kisajátított

alrészlet
Helyrajzi
szám

1

műv.ága

min. oszt.

Helyrajzi
szám

betüjelzés

Sorszám

Alrészlet
Szolgalmi és egyéb használati
jogok

Kisajátítás utáni

ha.m2

AK.fillér

ha.m2

AK.fillér

9

10

11

12

13
Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41. 30676-2/2006/2005.03.29

3 0.4053 13.74

Vezetékjog 22 KV-os és 0,4 KVos légvezeték sávjára Jogosult:
E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41. 33349-3/2009.09.28.

Vezetékjog 22 KV-os és 0,4 KVos légvezeték sávjára Jogosult:
E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41. 33349-3/2009.09.28.

15053/45

Összesen:

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

0.4385 14.87

Szántó

3
0.4053 13.74

0.0332

1.13

0.0332

1.13

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot

14

Kisajátítás utáni állapot

3

Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
5.
15053/22
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41. 30676-2/2006/2005.03.29

Összesen:

4

kivett Saját
használatú
út

AK.fillér

5

6

0.1252

0.1252

0.00

0.00

7

műv.ága
8

15053/46

kivett Saját
használatú
út

15053/47

kivett Saját
használatú
út

min. oszt.

2

ha.m2

Kisajátított

alrészlet
betüjelzés

1

műv.ága

min. oszt.

Helyrajzi
szám

betüjelzés

Sorszám

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

Kat. jöv.
Helyrajzi
szám

Terület

Alrészlet

Kisajátítás utáni

Visszamaradt

terület

Kat. Jöv.

terület Kat. Jöv.

ha.m2

AK.fillér

ha.m2

AK.fillér

9

10

11

12

0.0061

0.0061

13
Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím: 4024
DEBRECEN Kossuth utca 41.
30676-2/2006/2005.03.29

0.00

0.00

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

0.1191

0.00

0.1191

0.00

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot

14

Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
15055/19
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41. 30676-2/2006/2005.03.29

4

kivett Saját
használatú
út

AK.fillér

5

6

0.0717

0.00

7

15055/39

15055/40

Összesen:

0.0717

0.00

műv.ága
8

kivett Saját
használatú
út

min. oszt.

3

ha.m2

Kisajátított

alrészlet
betüjelzés

2

műv.ága

min. oszt.

1

betüjelzés

Sorszám

Helyrajzi
szám

Kat. jöv.
Helyrajzi
szám

Terület

Alrészlet
Szolgalmi és egyéb használati
jogok

9.

Kisajátítás utáni állapot
Kisajátítás utáni

Visszamaradt

terület

Kat. Jöv.

terület

Kat. Jöv.

ha.m2

AK.fillér

ha.m2

AK.fillér

9

10

11

12

0.0063

0.0063

0.00

13
Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím: 4024
DEBRECEN Kossuth utca 41.
30676-2/2006/2005.03.29

0.00

kivett Saját
használatú
út

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

0.0654

0.00

0.0654

0.00

Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím: 4024
DEBRECEN Kossuth utca 41.
30676-2/2006/2005.03.29

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot

14

Kisajátítás utáni állapot

3

Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
13.
15056/43
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím:
4024 DEBRECEN Kossuth utca
41. 30676-2/2006/2005.03.29

4

kivett Saját
használatú
út

AK.fillér

5

6

0.0918

0.00

7

15056/54

15056/55

Összesen:

0.0918

0.00

műv.ága
8

kivett Saját
használatú
út

min. oszt.

2

ha.m2

Kisajátított

alrészlet
betüjelzés

1

műv.ága

min. oszt.

Helyrajzi
szám

betüjelzés

Sorszám

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

Kat. jöv.
Helyrajzi
szám

Terület

Alrészlet

Kisajátítás utáni

Visszamaradt
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Kat. Jöv.
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Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím: 4024
DEBRECEN Kossuth utca 41.
30676-2/2006/2005.03.29

0.00

kivett Saját
használatú
út

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

0.0858

0.00

0.0858

0.00

Vezetékjog 22,04 KV-os közcélú
légvezetékes elosztó hálózatra
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.Cím: 4024
DEBRECEN Kossuth utca 41.
30676-2/2006/2005.03.29

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot

14

15057/35

15.

AK.fillér
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csatorna
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Kisajátított
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2
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1

betüjelzés
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szám

Kat. jöv.
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szám

Terület

Alrészlet
Szolgalmi és egyéb
használati jogok

Kisajátítás utáni állapot
Kisajátítás utáni

Visszamaradt

AK.fillér

Szolgalmi és
egyéb használati
jogok

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot
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0.00
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terület

Kat. Jöv.

terület

Kat. Jöv.

ha.m2

AK.fillér

ha.m2

9
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0.0241

0.00
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0.00

Kisajátítás utáni állapot
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15059/1

17.

Kat. Jöv.

terület Kat. Jöv.

ha.m2

AK.fillér

ha.m2

AK.fillér
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1.2678

0.00

Bányaszolgalmi jog EN-5 jelű
CH kutak biztosítására a kút
körül 50 m-es körzetben.
Jogosult: MOL RT. Cím: 5000
SZOLNOK Ady Endre utca 26.
4006/1986.07.29.
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AK.fillér
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kivett út

1.4436
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15059/3

kivett út

0.1461

0.00

15059/4

kivett út

0.0297

0.00

15059/5

kivett út

1.4436

0.00

műv.ága

Visszamaradt

terület

ha.m2

műv.ága

Bányaszolgalmi jog EN-5 jelű
CH kutak biztosítására a kút
körül 50 m-es körzetben.
Jogosult: MOL RT. Cím: 5000
SZOLNOK Ady Endre utca 26.
4006/1986.07.29.

Összesen:

min. oszt.

2

Kisajátított

alrészlet
betüjelzés

1

min. oszt.

Helyrajzi
szám

betüjelzés

Sorszám

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

Kat. jöv.

Helyrajzi
szám

Terület

Alrészlet

Kisajátítás utáni

0.1758

0.00

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot
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Terület Kat. jöv.

15061/1

Vezetékjog Gyomaendrőd 0,4 kVos hálozat bel- és külterületi
közcélú villamos elosztó
hálózatra 199 m2 területre
Jogosult: E.ON TISZÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI Zrt. Cím: 4024
DEBRECEN Kossuth utca 41.
33179/2013.03.27.

Összesen:

min. oszt.

3

betüjelzés

2

Kisajátított

alrészlet
Helyrajzi
szám

1

min. oszt.

Helyrajzi
szám

betüjelzés

Sorszám

Alrészlet
Szolgalmi és egyéb használati
jogok

21.

Kisajátítás utáni állapot
Kisajátítás utáni

terület

Kat. Jöv.

ha.m2

AK.fillér

ha.m2

AK.fillér
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0.2027

0.00

Vezetékjog Gyomaendrőd 0,4 kVos hálozat bel- és külterületi
közcélú villamos elosztó hálózatra
199 m2 területre Jogosult: E.ON
TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt.
Cím: 4024 DEBRECEN Kossuth
utca 41. 33179/2013.03.27.
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AK.fillér

4

5

6

7

8

9

10

kivett út
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kivett út
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15061/45
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0.00
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Visszamaradt

terület Kat. Jöv.

kivett út

0.0023

0.00

Szolgalmi és egyéb használati
jogok

Megjegyzés

Kisajátítás előtti állapot
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyiség bérleti kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő - testület!
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban: Kamara) a Hősök útja 56. szám
alatt lévő épületében bérel helyiséget, melynek szerződése 2017. december 31. napjával megszűnik. A Kamara nem
kívánja meghosszabbítani a bérleti szerződést, hanem több helyiséggel rendelkező, az ügyfeleket kulturáltabb
körülmények között kiszolgáló, megfelelő parkolási lehetőséget biztosító bérleményben kívánja folytatni a
tevékenységét.
A megfelelő bérlemény keresése során felvetődött lehetőségként a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
épület földszintjén a Határ Győző Könyvtár által korábban használt jelenleg üresen álló helyiségek egy részé.
A bérleményként való hasznosításhoz szükséges a helyiségek átalakítása szükséges. A Kamarával történt
egyeztetés alapján a helyiségek kialakítása az alábbiak szerint szükséges: iroda 11,93 m2, előtér 22,97 m2, iroda
32,84 m2, raktár 11,56 m2, raktár 13,57 m2, vizesblokk 6,28 m2, összesen: 99,15 m2.
A Kamara 2017. december 18. napjával kéri a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatti ingatlanban használt irodák
helyiségbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését és új bérleti szerződés megkötését.
Az előzetes egyeztetések alapján a bérlemény tárgyát képező irodahelyiségek kialakítása során az Önkormányzat
által elvégzett festési és padlóburkolási munkáknak az értékét a Kamara bérleti díj formájába fizeti meg a 2017.
december 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó időszakban. Az elvégzett munkák nettó értéke: 376.662,- Ft.
A Kamara által vállalt nettó bérleti díj havonta: 118.110,- Ft.
Az Önkormányzat által elvégzett munkák nettó értékével növelt bérleti díj számítása a bérleti szerződés tervezethez
2017. december 18. napjától 2018. december 31. napjáig.
1.

Az elvégzett munkák nettó értéke: 376.662,- Ft/378 nappal=996 Ft/nap.

2.
Az elvégzett munkák nettó értéke a 2017. december 18. napjától 2017. december 31. napjáig tartó időszakra
vetítve: 14 nap x 996 Ft/nap= 13.944,- Ft.
3. Az elvégzett munkák nettó értéke a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó időszakra vetítve:
376.662,-Ft-12.948,-Ft= 363.714,-Ft/12 hónappal= 30.309,-Ft/hónap.
A számítás alapján a nettó bérleti díj 2017. december 18. napjától 2017. december 31. napjáig: (118.110/31*14)
53.340,-Ft+13.944,-Ft= 67.284,-Ft.
A számítás alapján a nettó bérleti díj 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig: 118.110,-Ft+30.309,-Ft=
148.419,-Ft.
A szerződés tervezet az előterjesztés mellékletét képezi, amely az alábbi fontosabb kikötéseket tartalmazza.
1.
2.

Bérleti jogviszony időtartama: 2018. december 18. napjától határozatlan időtartamra.
A tervezet alapján a bérleti díj:
2/1. 2017. december 18. napjától 2017. december 31. napáig nettó 67.284,-Ft+ÁFA,
2/2. 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig pedig havi 148.419,- Ft + ÁFA.
2/3. 2019. január 1. napjától pedig havi 118.110,- Ft + ÁFA (havi bruttó 150.000,- Ft) összegben állapítja meg,
amely bruttó 1500,-/m2 .
3.
A bérleti díj összege magában foglalja: a rezsiköltségeket (víz, villany, fűtés), melyeket a Bérbeadó fizet ki
közvetlenül,
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4.
Felek megegyeznek, hogy Bérbeadó köteles 2017. december 18. napjáig a falakat a megadott S 0505-G30Y
számú színkóddal lefesteni, a padlóburkolást a megadott 34375 Brione Tölgy színkódú laminált padlóval elvégezni,
a klímaberendezést felszerelni, illetve gondoskodni a munkához szükséges megfelelő informatikai háttér
biztosításáról.
Az épület 2016. évi közmű szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján a Kamara által bérbeadásra kerülő
összesen 99,15 m2 alapterületű helyiségekre éves szinten nettó 379.546,-Ft jutott. Ez havonta 31.629 forintot
jelentett. Tehát a 2016-os adatok alapján a bruttó 1.500 Ft/m2/hónap bérleti díj bruttó 406 Ft rezsiköltséget
tartalmazhat.
A számítások alapján az Önkormányzat részére megfelelő a bérleti díj mértéke, amely tartalmazza a
rezsiköltségeket is.
A bérleti szerződés tervezet megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak, tartalmazza a kötelező
elemeket.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén lévő összesen
99,15 m2 nagyságú 6 irodahelyiség bérbeadását a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a határozati javaslat
szerinti megállapodás feltételei szerint, az 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
szám alatti irodahelyiség bérleti szerződés közös megegyezéssel 2017.
december 18-i hatállyal történő megszüntetése mellett.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén lévő összesen
99,15 m2 nagyságú 6 irodahelyiség bérbeadását a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a határozati javaslat
szerinti megállapodás feltételei szerint, az 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
szám alatti irodahelyiség bérleti szerződés közös megegyezéssel 2017.
december 18-i hatállyal történő megszüntetése mellett.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén lévő összesen
99,15 m2 nagyságú 6 irodahelyiség bérbeadását a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a határozati javaslat
szerinti megállapodás feltételei szerint, az 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
szám alatti irodahelyiség bérleti szerződés közös megegyezéssel 2017.
december 18-i hatállyal történő megszüntetése mellett.

Döntési javaslat
"Megállapodás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara az 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatti irodahelyiség tárgyában létrejött és a
2017. február 9. napján kiegészített bérleti szerződést közös megegyezéssel 2017. december 18-i hatállyal
megszüntetik, illetve a Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt lévő épület földszintjén lévő 6 helyiségből álló,
összesen 99,15 m2 hasznos alapterületű épületrész bérletére az alábbi szövegezésű megállapodást kötik.
MEGÁLLAPODÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL ÉS
ÚJ BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
székhely:
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
országos nyilvántartásbeli azonosító: 01-03-0000031
adószám:
18399257-1-43
statisztikai számjel:
18399257 9499 541 01
bankszámlaszám:
OTP Bank Nyrt. 11749008-20189581-00000000
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képviselő:
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

Győrffy Balázs elnök meghatalmazása alapján Dr. Bak Péter megyei igazgató

másrészről a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
adószám:
15725527-2-04
bankszámlaszám:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5320012511062402-000000
képviselő:
Toldi Balázs polgármester
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
1.

Bérlő és Bérbeadó a továbbiakban együttesen: Felek

-

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
1. Felek rögzítik, hogy korábban közöttük 2016. február 10. napján a Bérbeadó tulajdonában lévő Gyomaendrőd 208
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található 20 m2
területű irodahelyiség tárgyában bérleti szerződés került megkötésre.
2. Felek rögzítik, hogy ezen 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatti irodahelyiség tárgyában létrejött és
2017. február 9. napján kiegészített bérleti szerződést közös megegyezéssel jelen Megállapodás aláírásával, 2017.
december 18-i hatállyal megszüntetik.
3. Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó tulajdonában lévő 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatti, nem lakás
céljáró szolgáló ingatlan földszintjén lévő összesen 95,15 m2 alapterületű 6 irodahelyiségre jelen Megállapodás
aláírásával, 2017. december 18. napjával kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra bérleti szerződést kötnek.
4. Felek közösen kijelentik, hogy az 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatti irodahelyiségből a Bérlő 2017.
december 18. napján kiköltözik, annak birtokából kikerül. Bérbeadó kijelenti, hogy ezen bérlemény tekintetében, az
állagromlásra is figyelemmel a Bérlővel szemben követelése nem áll fenn.
5. Felek rögzítik továbbá, hogy az 5500 Gyomaendrőd, Hősök út 56. szám alatti irodahelyiség tárgyában a
bérlemény állapota miatt van szükség a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és a Bérlő
átköltözésére az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatti nem lakás céljára szolgáló ingatlan
irodahelyiségébe.
II. Szerződés tárgya
1.
Bérbeadó tulajdonát képezi az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt található, nem lakás céljára
szolgáló ingatlan földszintjén lévő összesen 99,15 m2 alapterületű 6 irodahelyisége (a továbbiakban: bérlemény).
2.
Bérbeadó a bérleményt a Bérlőnek határozatlan időtartamra bérbe adja. A bérlet kezdő időpontja 2017.
december 18. napja. Bérbeadó legkésőbb ezen a napon köteles a helyiséget a Bérlő birtokába adni.
3. Bérlő a bérleményt a Bérlő Békés Megyei Igazgatósága részére adminisztratív, ügyviteli jellegű tevékenység
céljára veszi bérbe. Bérlő a bérleményt a bérleti szerződés megkötése előtt megtekintette. Felek megegyeznek,
hogy Bérbeadó köteles 2017. december 18. napjáig a falakat a megadott S 0505-G30Y számú színkóddal lefesteni,
a padlóburkolást a megadott 34375 Brione Tölgy színkódú laminált padlóval elvégezni, a klímaberendezést
felszerelni, illetve gondoskodni a munkához szükséges megfelelő informatikai háttér biztosításáról.
4.
Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérlet egész időtartama alatt szerződésszerű használatra
alkalmas, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban
akadályozza.
5. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a bérleti jogviszony időtartamára a bérleményt hivatalos helyiségként
használja és akként feltüntesse.
6. Bérbeadó köteles gondoskodni:
a.) az épület karbantartásáról
b.) az épület központi berendezéseinek üzemképes állapotáról
c.) az épület állagában a rendeltetésszerű használat során keletkező hibák, hiányosságok megszüntetéséről
d.) az épület előtti közterület, a közös használatra szolgáló helyiségek és területek takarításáról, tisztántartásáról,
az 1. pontban megjelölt irodahelyiségek vonatkozásában kétnaponta egy kisebb (szemetesek ürítése, portalanítás)
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és heti egy nagy (porszívózás, felmosás) takarításról, továbbá évente egyszer a nyílászárók (ajtók, ablakok)
takarításáról
e.) portaszolgálatról (hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig)
f.) a tűzoltó készülékek karbantartásáról.
7.
A szükséges karbantartási és felújítási munkavégzések idejét a Bérbeadó a Bérlővel minden esetben
előzetesen egyeztetni köteles oly módon, hogy ezek a Bérlő tevékenységét lehetőség szerint ne akadályozzák,
indokolatlanul ne nehezítsék.
8.

Bérlő köteles:
a.) a bérlemény állagában a nem rendeltetésszerű használat következtében keletkezett hibák, hiányosságok saját
költségen történő kijavításáról gondoskodni
b.) gondoskodni a bérleményben lévő világítótestek elhasználódott izzóinak, fénycsöveinek saját költségén történő
cseréjéről
9. Bérlő bármilyen felújítást, átalakítást csak a Bérbeadóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet
el. Ha a Bérbeadó a felújítási munkálatokhoz előzetesen írásban nem járult hozzá, akkor követelheti az eredeti
állapot helyreállítását. A bérleti szerződés megszűnésekor a Felek által közösen nem egyeztetett és Bérbeadó által
jóvá nem hagyott felújítási munkák ellenértékére a Bérlő nem tarthat igényt.
10. Bérlő a bérleményt a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik
személy használatába.
11. Felek a bérleti díjat 2017. december 18. napjától 2017. december 31. napjáig 67.284,- Ft + ÁFA, azaz
Hatvanhétezer-kettőszáznyolcvannégy forint plusz áfa, bruttó 85.450 Ft, azaz bruttó Nyolcvanötezernégyszázötven forint összegben állapítják meg, 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig havi
148.419,- Ft + ÁFA, azaz Egyszáznegyvennyolcezer-négyszáztizenkilenc forint plusz áfa, havi bruttó 188.492 Ft,
azaz bruttó Egyszáznyolcvannyolcezer-négyszázkilencvenkettő forint összegben állapítják meg, 2019. január 1.
napjától havi 118.110,- Ft + ÁFA, azaz Egyszáztizennyolcezer-egyszáztíz forint plusz áfa, havi bruttó 150.000,- Ft,
azaz bruttó Egyszáz-ötvenezer forint összegben állapítják meg (bruttó 1500,-/m2 ). A bérleti díj összege magában
foglalja: a rezsiköltségeket (víz, villany, fűtés), melyeket a Bérbeadó fizet ki közvetlenül, továbbá az irodaingatlan
takarítási munkálatait a 6. pontban foglaltak szerint.
12. A Bérbeadó által kiállított számlát – melyen szerepel a vonatkozási időszak is - Bérlő köteles a számla
kézhezvételét követő 30 napon belül a Bérbeadó Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-1106240200000000 számú számlájára átutalással megfizetni. Amennyiben a Bérbeadó a közüzemi számlákat késve vagy
hiányosan fizeti meg, úgy annak jogkövetkezményeiért – ideértve a Bérlőt ért károkat is – teljes körűen felel.
13. Felek jelen bérleti szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.
14.

Felek jogosultak a jelen szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor módosítani.

15.
Bármelyik fél jogosult jelen bérleti szerződést 30 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal rendes felmondással megszüntetni.
16. Bármelyik fél jogosult jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni, a másik
fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben a
felek bármelyike a másik fél erre irányuló felszólítása ellenére nem vagy nem a jelen szerződés szerint teljesít vagy
a titoktartási kötelezettségét megszegi.
17. A szerződés megszűnésekor a Bérlő a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a
Bérbeadó részére visszaszolgáltatni. Felek az átadás-átvételről fényképfelvételes jegyzőkönyvet vesznek fel.
18. Kapcsolattartásra jogosultak:
a.

Bérlő részéről nyilatkozattételre jogosultak:

ügyviteli és szerződéssel kapcsolatosDr. Bak Péter megyei igazgató
kérdések tekintetében
b.
Bérbeadó részéről nyilatkozattételre jogosultak:
ügyviteli kérdésekben
szerződéssel
kérdésekben

Pardi László osztályvezető
kapcsolatosToldi Balázs polgármester
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tel.: 06 30 227 7526
e-mail: bak.peter@nak.hu
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polgarmester@gyomaendrod.hu

19. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviselőik személyében vagy adataikban bekövetkező változás
esetén 5 napon belül a másik felet írásban értesítik.
20. Felek megállapodnak, hogy az egymás részére a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény
különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozataikat,
a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta vagy a címzett által
bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a
kézbesítés megkísérlésének napján,
b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő
ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
21. Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a
szerződés többi rendelkezésének érvényességét vagy hatályosságát.
22. Felek a jelen szerződés teljesítése során, és azt követően is kötelesek egymás üzleti jó hírét megőrizni,
továbbá a szerződés teljesítése során egymásról tudomásukra jutott adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más
bizalmas információkat a szerződés megszűnése után is harmadik személy tudomására csak az érintett fél előzetes,
írásos hozzájárulásával hozhatják, leszámítva, ha az adat felfedését jogszabály vagy hatósági döntés teszi
kötelezővé. A titoktartási kötelezettség korlátlan ideig fenn áll.
23. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az
azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat
felróhatóság nem terheli. Üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés tartalma, a szerződés
teljesítésével összefüggésben megismert munkafolyamatok, infrastrukturális elemek, egyeztetések és döntések.
24. Felek kijelentik, hogy az adatvédelemre és a titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik és
a vonatkozó rendelkezéseket betartják.
25. Bérbeadó felel a szerződésszegésével Bérlőnek okozott károkért. Bérlő felhívja a Bérbeadó figyelmét, hogy
szerződésszegés esetén különösen az alábbi kárai merülhetnek fel: betervezett rendezvényhez, illetve
munkafolyamathoz szükséges, jelen szerződés tárgya szerinti bérlemény hiánya, illetve hibája miatt annak azonnali,
más úton való bérlemény beszerzésének többletköltségei; rendezvényhez, illetve munkafolyamathoz szükséges
jelen szerződés tárgya szerinti bérlemény hiányából, illetve hibájából fakadó kár, polgári peres követelés, hatósági
bírság, illetőleg a negatív médiaértékelés ellensúlyozására fordított költség.
26.
Bérbeadó képviselője büntetőjogi, illetve polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jogosult jelen
szerződés aláírására.
27.

Bérbeadó kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt.

28. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: kamarai tv.) 23. § (1) bekezdése értelmében a Bérlőt az elnök
önállóan képviseli. Az elnök a képviseleti jogát a kamarai tv. 23. § (2) bekezdése szerinti alelnökre, az agrárkamara
megyei szervezetének elnökére, az agrárkamara alkalmazásában álló személyre írásban átruházhatja. Az elnök a
Bérlő képviseleti jogát a Bérlő Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) írásban átruházta.
Az SZMSZ mindenkor hatályos szövege a Bérlő internetes honlapján (www.nak.hu) elérhető.
29.

Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján egymás között rendezik.

30. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek a jelen szerződést – amely 5 oldalból és 30 pontból áll, továbbá 4 egymással mindenben megegyező
példányban készült - elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Melléklet: meghatalmazás
Kelt: Békéscsaba, 2017. ……………….. Kelt: Gyomaendrőd, 2017. ………………..
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…………………………………………
……………………………………………….
Győrffy Balázs elnök meghatalmazása alapján Dr. Bak
Toldi Balázs
Péter
polgármester
megyei igazgató
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Bérbeadó
Kamara
Bérlő
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a bérleti
szerződés és az egyéb jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére kialakított helyiségek.
A helyiségek hasznos alapterülete: 99,15 m2

Bejárat az udvar felöl

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

Lakossági járda felújítási pályázat módosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. októberi Képviselő-testületi ülésen hozott döntés szerint ismételten kiírásra került a lakossági járda felújítási
pályázat, melyre a meghirdetés óta 4 új pályázat érkezett be, melyet a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság a novemberi ülésén el is bírált.
A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a pályázati felhívás módosítása szükséges, mivel a jelenlegi kiírás lehetőséget
biztosít a járdás oldalról a járdátlan oldalra átvezető „bejárók” felújítására is. A Bizottság véleménye az, hogy a
pályázatnak kizárólag a közcélokat szolgáló járdaszakaszok felújítására kell, hogy vonatkozzon, így a felhívás
módosítása szükséges.
A felhívás 3. pontja tartalmazza a támogatás igénybevételére jogosultak körét.
A pontban általánosan kerül megfogalmazásra a pályázók köre, így bármely közterületi járda felújítására pályázat
nyújtható be.
A pontosítás érdekében javasoljuk a 3. pont alábbiak szerinti módosítását:
„A járda felújítási pályázatra azok az ingatlantulajdonosok, társasházi lakóközösségek jelentkezhetnek, akik az
Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a város közterületén található, közcélt szolgáló és
felújítást igénylő járdák felújítási munkáinak kivitelezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős
személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a munka minőségi végrehajtását, valamint annak befejezését
jelzi az Önkormányzat felé.”
A pont módosításával a pályázati célok pontosabbá válnak.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Döntési javaslat
"Pályázati felhívás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakossági járda felújítási támogatása” című
pályázati felhívás egységes szerkezetbe foglalt módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat kiíró) 227/2017 (IV.27.) Gye.
Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a település
járdahálózatának felújítására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személyek járda
felújításhoz szükséges építőanyagokra (homokos kavics és cement) nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a közlekedés és a településkép javítása.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás formájában kerül átadásra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2,85 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A járda felújítási pályázatra azok az ingatlantulajdonosok, társasházi lakóközösségek jelentkezhetnek, akik az
Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a város közterületén található, közcélt szolgáló és
felújítást igénylő járdák felújítási munkáinak kivitelezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős
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személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a munka minőségi végrehajtását, valamint annak befejezését
jelzi az Önkormányzat felé.
5. Az alapanyag meghatározásának szabályai
Pályázat kiírója a meglévő járda szélességével megegyező, minimum 1 méter, de legfeljebb 1,4 méter szélességű
járda építését támogatja. A kiépítendő járda vastagsága 10 cm. A beépítendő ágyazat vastagsága 10 cm.
Ágyazat mennyisége: 0,1 m3/ m2
Sóder mennyisége: 0,1 m3/m2
Cement mennyisége: 30 kg/m2
A kivitelezés során keletkező beton törmeléket a Pályázat kiírója díjmentesen elszállítja.
7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: Folyamatos
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 30 munkanapon belül, a Pályázat
kiíró dönt a pályázatok:
·
támogatásáról;
·
tartaléklistára helyezésről;
·
elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza nem térítendő
támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot küld.
9. Pályázat megvalósítása
A Pályázónak a pályázat megvalósítására 30 nap áll rendelkezésre. A pályázat megvalósításáról a pályázónak
értesítenie kell a Pályázat kiírót. A pályázat határidőre történő befejezésének elmulasztása esetén a pályázónak a
Támogatói Okiratban rögzített kártérítési kötelezettsége keletkezik.
10. A pályázati dokumentumok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a www.gyomaendrod.hu
honlapon érhetőek el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

5502 Gyomaendrőd, Fő út 45/2 szám alatti önkormányzati bérlakásra
benyújtott pályázat elbírálása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Fő út 45/2 szám alatti bérlakásra pályázat került kiírásra, mivel a
szolgálati bérlakás több mint két hónapja üresen áll. Intézményeink a hivatal megkeresésére úgy nyilatkoztak, hogy
nem tartanak igényt a lakásra.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 13. § -a
értelmében pályázatot írtunk ki az üresen álló szolgálati bérlakásra:
„13. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás – amennyiben szolgálati jelleggel illetve közérdekből a
bérlakásra nincs igény – egy évre bérbe adható.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
személy pályázhat,
a) aki – és a vele együtt költöző – forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkor
legkisebb összegének kétszeresét.”
A rendelet 7. §-a alapján:
„A bérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban – beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is – történő
visszaadásának biztosítékául.”
Az óvadék összege jelen pályázatban érintett lakás esetében 50.000.- Ft
A pályázat benyújtásának határideje 2017. november 29. napján járt le. A bérlakásba 2018. január 1. napjával lehet
beköltözni.
A meghirdetett bérlakás komfortfokozata összkomfortos, alapterülete 59 m², lakbére: 15.390,- Ft/hó.
A megadott határnapig összesen 1 db pályázat érkezett.
A kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet
13. §-ban foglalt feltételeknek megfelel:
Egy főre jutó jövedelem

91.390.- Ft

A pályázó által benyújtott pályázat adatai:
A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba két kiskorú gyermekével költözik.
Pályázó személy jövedelmét a közalkalmazotti jogviszonyban szerzett munkabér a két gyermek nevelési ellátása és
tartásdíja képzi összesen: 274.171.-Ft/hó összegben.
Pályázatában előadta, hogy „Két óvodás korú kislányával egy ismerőse által kiadott albérletben élnek. A
lakhatóságuk azonban csak ideiglenesen megoldott. ”
Pályázónak OTP lakás megtakarítása van.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 13.
§ (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
Tekintettel arra, hogy nem volt másik pályázó, illetve jelen pályázó pedagógus a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskolában, javaslom a lakás szolgálati jelleggel történő kiutalását amíg a pályázó
közalkalmazotti jogviszonya fennáll.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
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Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

javaslat szerinti elfogadását javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

Döntési javaslat
"5502 Gyomaendrőd, Fő út 45/2 szám alatti önkormányzati bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csizmadia Anita Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 510.
szám alatti lakos részére a Gyomaendrőd, Fő út 45/2 szám alatti szolgálati bérlakást 2018. január 1. napjától a bérlő
közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a következő
tartalmú bérleti szerződés megkötésére:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
(Fő út 45/2)
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Toldi Balázs
polgármester) mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori Név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:

…………………
…………………
…………………
…………………

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételek mellett:
1.)5500 Gyomaendrőd, Fő út 45/2 szám alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll,
kezelője Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: két szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba
A lakás alapterülete: 59 m 2
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: udvar
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: -2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást 2018. január 1. napjától a bérlő közalkalmazotti jogviszonya
fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és a szerződés keretében
a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 15.390.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: --Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. K&H vezetett 10402245-50514949-53571002 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 15.390.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 15.390.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3.a.) A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár
szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Bérlő a bérlakást az ott megjelölt állapotban és
feltételekkel birtokába vette 2018. január 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2018. év január hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére a feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
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megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok): 10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt nem fogadhat be az alábbiak
kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és
nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
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A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2018. január ……

……………….
Csizmadia Anita
bérlő

……………………..
Toldi Balázs
polgármester

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

A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaprogramja
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 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. Az ülésprogram elkészítése az első
félévre történt meg, figyelemmel a gyorsan változó jogi, gazdasági környezetre. Az ülésprogramon felül a
bizottságok és képviselő-testületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és
határozathozatalt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a félévi ülésprogram elfogadására!
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a munkaprogram
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a munkaprogram
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság javasolja a munkaprogram
elfogadását.

Döntési javaslat
"Munkaterv megállapítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a 2018.
év I. félévi ülésprogramját a következőkben állapítja meg:

2018. január 25.

GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2018. I. félévére

Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A 2018. évi közfoglalkoztatási programok
Hivatali felelős:
1.) Varju Róbert közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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2018. évi támogatási alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
2.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
GYÜSZTE-vel kötött megállapodás felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
Beszámoló az Önkormányzat által 2017-ben benyújtott és a folyamatban lévő pályázatokról
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. február 15.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati támogatási alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolói
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. február 26.
Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Felelős:
1.) dr. Pacsika György Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
91

2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
"Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett alapításáról és
adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) KT rendelet felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
2.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bá csi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az orvosi ügyelet 2017. évi működéséről
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az IKSZT 2017. évi feladatellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
Beszámoló a Határ Győző Városi Könyvtár 2017. évi működéséről, a 2018. évi munkaterv beterjesztése
Hivatali felelős:
1.) Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Szent Antal Népház 2017. évben végzett tevékenységéről, valamint a 2018. évi munkaterv
beterjesztése
Hivatali felelős:
1.) Dr. Szonda István intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évben végzett tevékenységéről, valamint a 2018. évi
munkaterv beterjesztése
Hivatali felelős:
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1.) Weigertné Gubucz Edit mb. Intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Rendeletalkotás az igazgatási szünetről
Hivatali felelős:
1.) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2017. évi Szaloncukor Kupáról
Hivatali felelős:
1.) Dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Beszámoló a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. 2017. évi tanyagondnoki
szolgáltatásáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
"Gyomaendrőd Város Sportjáért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős:
1.)Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló Bizottság:
1.)Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. március 29.
Beszámoló a 2017. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról és a 2018. évi közbeszerzési terv beterjesztése
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. évi út és járda karbantartási terv
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Települési értéktár bizottság munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a katasztrófavédelmi referens munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Csordás Ádám katasztrófavédelmi referens
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Városi Egészségügyi Intézmény beszámolója a 2017-os költségvetési évben végzett feladatellátásról
Hivatali felelős:
1.) Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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A 2018. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
"Gyomaendrőd Város Biztonságáért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. április 26.
Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Hivatali felelős:
1.) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
"Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős:
1.)Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló Bizottság:
1.)Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
"Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős:
1.)Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló Bizottság:
1.)Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. május 31.
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A rendőrség beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Átfogó értékelés a 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Balázs Róbert köztisztviselő
3.) Pál Jánosné Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Javaslat „Békés Megyéért" kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Közalapítvány 2017. évi munkájáról
Felelős:
1.) Megyeriné Csapó Ildikó kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi tevékenységéről
Felelős:
1.) Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2017.
évi tevékenységéről
Hivatali felelős:
1.) Jakucs Mária köztisztviselő
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
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1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
"Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős:
1.)Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.)Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Szociális Szövetkezet 2017. évi működéséről
Hivatali felelős:
1.) Ugor Emese Szociális szövetkezet elnöke
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz kapcsolódó tevékenységről
Hivatali felelős:
1.)Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
3.)Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Nyári napközi ellátás biztosítása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Ügyvezetők
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Felügyelő bizottságainak beszámolója 2017. évi tevékenységükről
Hivatali felelős:
1.) Felügyelő bizottsági elnökök
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. június 28.
A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Óvodák nyári nyitva tartása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és járda felújításokat
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Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Varju Róbert közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
"Gyomaendrőd Város Egészségügyéért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős:
1.)Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.)Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
1.) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Július: Szünet
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 648/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata alapján Gera
Krisztiánt bízta meg a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával. A Képviselő-testület az
ügyvezető megbízási díját havi bruttó 300.000,- Ft összegben határozta meg. Javasoljuk Gera Krisztián ügyvezető
megbízási díját 2018. január 1. napjától havi bruttó 350.000,- Ft összegben meghatározni az alábbi okok miatt:
A Liget Fürdő gazdálkodása kiegyensúlyozott. Az ügyvezető feladatait a képviselő-testület által elfogadott üzleti
tervnek megfelelően látja el. Az Ügyvezető 2015 óta látja el feladatait. A megbízási díj emelését indokolja, hogy
2017-ben és 2018-ban is emelkedtek a bérek, mely a Kft. valamennyi dolgozóját érinti, de az ügyvezető megbízási
díja nem változott. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy Gera Krisztián ügyvezető megbízási díját havi bruttó
300.000,- Ft-ról 350.000,- Ft összegre emelje meg.
Kérem az előterjesztett döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság egyhangúan javasolja a Megbízási szerződés
döntési javaslat szerinti módosítását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal javasolja a
Megbízási szerződés döntési javaslat szerinti módosítását.

Döntési javaslat
""Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kötött megbízási szerződés módosítása " "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
alapítói jogait gyakorló testület Gera Krisztián ügyvezetővel kötött megbízási szerződést 2018. január 1. napjától a
következők szerint módosítja:
„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
(tervezet)
Amely létrejött egyrészről a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító, mint munkáltatói jogokat gyakorló
képviseletében Toldi Balázs polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről Gera Krisztián (született: xxx., anyja neve: xxx, adóazonosító jele: xxx, lakcíme: xxx.), mint megbízott (a
továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft-t, Gyomaendrőd városában
található termálfürdő üzemeltetésre hozta létre. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
648/2014. (XII.18) Gye. Kt. határozata alapján, jelen szerződés szerinti tartalommal megbízta a Megbízottat a
Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával, megbízási jogviszony
keretében, határozott időre, 2015. január 1. napjától kezdődően 2019. december 31. napjáig. Felek a közöttük
létrejött megbízási szerződést közös megegyezéssel 2018. január 1. napjától az alábbiak szerint módosítják:
98

1. A Megbízási szerződés 6. a ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 6. a) A Megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi bruttó 350 000 Ft, azaz háromszázötvenezer forint
összegű megbízási díj illeti meg. Az SZJA tv. és vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a megállapított
megbízási díj minden tárgyhót követő hónap 5. napjáig kerül a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által
számfejtésre a Liget Fürdő könyvelését végző iroda által. Megbízottnak, egy összegben a Megbízott által megadott
bankszámlájára történő átutalás útján történik a kifizetés.”
2. Felek a Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan formában hatályban
tartják.
3. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Gazdasági Társaság Alapszabályának, egyéb szabályzatok, illetve vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2017. december ….
Megbízó
Záradék:

Megbízott

Jelen megállapodás aláírását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2017. (XII. 14.) Gye.
Kt. határozatával hagyta jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 22.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Konzorciumi megállapodás a Humán szolgáltatások fejlesztése a
Gyomaendrődi járásban című EFOP projekthez.
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozatával támogatta az
EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi
Járásban" címmel pályázat benyújtását.
Az Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatot konzorciumi formában nyújtotta be a Gyomaendrődi Járás
településeivel, Dévaványával, Csárdaszállással, Ecsegfalvával, és Hunyával közösen. A konzorciumvezetői
feladatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata látja el.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 137/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta a pályázat
benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodást is, illetve felhatalmazta a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
A pályázat eredményesen zárult. 2017. december 4-én támogatói döntésről tájékoztatták önkormányzatunkat.
A benyújtott pályázat településenkénti költségmegosztása az alábbiak szerint alakul:
Konzorciumi tag
Gyomaendrőd
Dévaványa
Csárdaszállás
Ecsegfalva
Hunya

Elnyert bruttó támogatás
246 526 141 Ft
145 445 772 Ft
25 047 080 Ft
35 464 896 Ft
26 152 848 Ft

A támogatási szerződés megkötéséhez a megvalósításra is konzorciumi megállapodás megkötése szükséges. A
konzorciumi megállapodás amellett, hogy tartalmazza a konzorciumi tagokra eső támogatási összeget, részletesen
tartalmazza a településekre jutó megvalósítandó tevékenységeket is költségmegosztással. A konzorciumi
megállapodás aláírásához testületi határozat szükséges.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a döntési javaslatban szereplő Konzorciumi megállapodás
jóváhagyását és aláírását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a döntési javaslatban szereplő Konzorciumi megállapodás
jóváhagyását és aláírását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Konzorciumi megállapodás EFOP-1.5.3-16 projekthez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben a Gyomaendrődi Járásban című EFOP-1-5.3-16 pályázat megvalósítására összeállított Konzorciumi
megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Konzorciumi megállapodás aláírására és a
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pályázat megvalósításához szükséges jognyilatkozatok megtételére
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
A Gyomaendrődi Járási Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek tárgyú
felhívására EFOP-1.5.3-16-2017-00042 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. december 4én kelt, IKT-2017-104-I1-00122268 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban (továbbiakban
Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a
továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):
Szervezet neve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító
szám
(törzs- 725525
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Toldi Balázs
Számlavezető
pénzintézet Békés Takarék Szövetkezet
neve:
Számlaszám:
53200125-11062402
Szervezet neve:
Dévaványa Város Önkormányzata
Postacím:
5510 Dévaványa Hősök tere 1.
Székhely:
5510 Dévaványa Hősök tere 1.
Azonosító
szám
(törzs- 725327
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
15725321-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Valánszki Miklós Róbert
Számlavezető
pénzintézet K&H Bank Zrt.
neve:
Számlaszám:
10402142-49564855-56551002
Szervezet neve:
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Postacím:
5515 Ecsegfalva Fő u. 67.
Székhely:
5515 Ecsegfalva Fő u. 67.
Azonosító
szám
(törzs- 344740
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
15344746-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Mária
Számlavezető
pénzintézet OTP Bank Nyrt.
neve:
Számlaszám:
11733106-15341746-00000000
Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:

Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya Rákóczi út 19.
5555 Hunya Rákóczi út 19.
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Azonosító
szám
(törzs- 346788
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
15346786-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Hegedűs Roland
Számlavezető
pénzintézet Békés Takarék Szövetkezet
neve:
Számlaszám:
53200022-11054106
Szervezet neve:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Postacím:
5621 Csárdaszállás Petőfi utca 17.
Székhely:
5621 Csárdaszállás Petőfi utca 17.
Azonosító
szám
(törzs- 725570
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
15725572-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Petneházi Bálint Lászlóné
Számlavezető
pénzintézet Békés Takarék Szövetkezet
neve:
Számlaszám:
53200053-11048699
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017.március 30 –án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Tagot választották a
Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen
Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése
érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött
támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik
el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a
Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben
leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további
folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a
alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait,
valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok
nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban
meghatározott esetekben záradékolni.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a
nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy
támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok
kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően.
A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés
módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.
A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát
és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5
munkanapon belül megküldi a Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a
támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt
megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére
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jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos
bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a
Projekt megvalósítását befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti
elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a
projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített
dokumentációt.
A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés
módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető
felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan
határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást
megadhassa.
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben
foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:
Tag neve
1

Csárdaszállás

2

Csárdaszállás

3

Csárdaszállás

4

Csárdaszállás

5
6

Csárdaszállás
Csárdaszállás

7

Csárdaszállás

8
9

Csárdaszállás
Csárdaszállás

10
11
12

Csárdaszállás
Csárdaszállás
Csárdaszállás

13

Csárdaszállás

14

Csárdaszállás

15

Csárdaszállás

16

Csárdaszállás

17
18

Csárdaszállás
Csárdaszállás

A
tevékenységre
jutó
A
tevékenységre
elszámolható
költség
támogatás összege
összege
Összehangolt
járási 600 000
600 000
prevenciós szolgáltatások
Felvilágosító
200 000
200 000
modellprogramok
Egyéni fejlesztési tervek 145 500
145 500
elkészítése
Egyéni fejlesztési tervek 30 780
30 780
elkészítése
Csoportmunka tréning
240 000
240 000
Háztartásgazdálkodási
240 000
240 000
alapismeretek
Önkéntes
program 500 000
500 000
szervezése
a
munkaszocializáció
elősegítése érdekében
Tanulástechnikai tréning
240 000
240 000
"Karrier-tréning a munkaerő- 480 000
480 000
piaci szempontból hátrányos
helyzetűek számára
Mentorok alkalmazása
2 640 000
2 640 000
Mentorok alkalmazása
620 400
620 400
Egészséges
életmódot 750 000
750 000
népszerűsítő rendezvények
és
sportesemények
szervezése
Lakossági szűrőprogramok 4 000 000
4 000 000
szervezése, népszerűsítése
Közösségszervező
2 640 000
2 640 000
alkalmazása
Közösségszervező
620 400
620 400
alkalmazása
Közösségi
programok 1 000 000
1 000 000
szervezése
Önkéntes tájékoztató napok 300 000
300 000
"Helyi
szereplők
által 200 000
200 000
közösen megvalósított helyi
Tevékenység
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Csárdaszállás
Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa

40
41
42

Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa

43

Dévaványa

44

Dévaványa

önkéntes programok
Generációk
közötti 200 000
együttműködési programok
"Szabadidős
és 1 000 000
sportprogramok szervezése
időskorúak számára
Életmód klubok létrehozása 2 400 000
és működtetése
Nyári táborok, programok 500 000
szervezése
fiatalok
számára
Akadálymentes információs 300 000
és
tanácsadási
szolgáltatások biztosítása a
települési rendezvényeken
Települési
ösztöndíj
a 4 000 000
felsőoktatásban
tanuló
fiatalok részére
Települési
ösztöndíj
a 1 000 000
középiskolai
oktatásban
tanuló fiatalok részére
Esélyegyenlőségi képzés
200 000
Összehangolt
járási 1 800 000
prevenciós szolgáltatások
Felvilágosító
600 000
modellprogramok
Egyéni fejlesztési tervek 2 939 100
elkészítése
Egyéni fejlesztési tervek 621 756
elkészítése
Csoportmunka tréning
720 000
Háztartásgazdálkodási
240 000
alapismeretek
Hatékony
álláskeresés 240 000
tréning
Önkéntes
program 500 000
szervezése
a
munkaszocializáció
elősegítése érdekében
Tanulástechnikai tréning
720 000
Szemléletformáló,
200 000
antidiszkriminációs tréningek
megvalósítása a potenciális
munkáltatók körében
Vállalkozási
1 200 000
készségfejlesztő tréning 25
év alatti fiatalok számára
"Karrier-tréning a munkaerő- 480 000
piaci szempontból hátrányos
helyzetűek számára
Innovatív
szakmai 18 600 000
programok kidolgozása
Mentorok alkalmazása
5 280 000
Mentorok alkalmazása
1 240 800
Egészséges
életmódot 1 250 000
népszerűsítő rendezvények
és
sportesemények
szervezése
Lakossági szűrőprogramok 12 000 000
szervezése, népszerűsítése
Közösségszervező
5 280 000
alkalmazása
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1 000 000
2 400 000
500 000
300 000

4 000 000
1 000 000
200 000
1 800 000
600 000
2 939 100
621 756
720 000
240 000
240 000
500 000

720 000
200 000

1 200 000
480 000
18 600 000
5 280 000
1 240 800
1 250 000

12 000 000
5 280 000
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa

59

Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
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Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
Ecsegfalva

70

Ecsegfalva

Közösségszervező
1 240 800
alkalmazása
Közösségfejlesztő tréning
500 000
Közösségi
programok 16 000 000
szervezése
A szolgáltató szervezetek, 500 000
önkormányzatok
körében
önkéntes
koordinátorok
képzése
Önkéntes tájékoztató napok 300 000
Helyi
szereplők
által 600 000
közösen megvalósított helyi
önkéntes programok
Generációk
közötti 600 000
együttműködési programok
Szabadidős
és 2 500 000
sportprogramok szervezése
időskorúak számára
Életmód klubok létrehozása 7 200 000
és működtetése
Sportválasztást
támogató 4 000 000
sportbörzék
Gyakornoki
program 300 000
szervezése
helyi
intézményekben
Nyári táborok, programok 2 000 000
szervezése fiatalok számára
Vándortáborok szervezése 4 000 000
járási szinten
Járási hagyományőrző és 2 000 000
sportnapok
Akadálymentes információs 900 000
és
tanácsadási
szolgáltatások biztosítása a
települési rendezvényeken
A szolgáltató szervezetek 500 000
munkatársai körében az
önkéntesek
befogadását
elősegítő
tréningek
szervezése
Ingyenes
internetelérés 3 000 000
biztosítása
a
közösségi
tereken
Az
önkormányzatok 2 400 000
területén
lévő
szórakozóhelyek
biztonságának növelése
Települési
ösztöndíj
a 24 000 000
felsőoktatásban
tanuló
fiatalok részére
Települési
ösztöndíj
a 4 000 000
középiskolai
oktatásban
tanuló fiatalok részére
Helyi nemzetiségek zenei és 1 000 000
kulturális rendezvényeinek
támogatása
Esélyegyenlőségi képzés
200 000
Eszközbeszerzés
9 940 116
Projektasszisztens
3 853 200
Összehangolt
járási 600 000
prevenciós szolgáltatások
Egyéni fejlesztési tervek 465 600
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1 240 800
500 000
16 000 000
500 000

300 000
600 000
600 000
2 500 000
7 200 000
4 000 000
300 000
2 000 000
4 000 000
2 000 000
900 000

500 000

3 000 000
2 400 000

24 000 000
4 000 000
1 000 000
200 000
9 940 116
3 853 200
600 000
465 600
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Ecsegfalva
Ecsegfalva
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Ecsegfalva
Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd

98

Gyomaendrőd

elkészítése
Egyéni fejlesztési tervek 98 496
elkészítése
Csoportmunka tréning
480 000
Háztartásgazdálkodási
240 000
alapismeretek
Önkéntes
program 500 000
szervezése
a
munkaszocializáció
elősegítése érdekében
Tanulástechnikai tréning
480 000
Karrier-tréning a munkaerő- 480 000
piaci szempontból hátrányos
helyzetűek számára
Mentorok alkalmazása
2 640 000
Mentorok alkalmazása
620 400
Egészséges
életmódot 1 000 000
népszerűsítő rendezvények
és
sportesemények
szervezése
Lakossági szűrőprogramok 6 000 000
szervezése, népszerűsítése
Közösségszervező
2 640 000
alkalmazása
Közösségszervező
620 400
alkalmazása
Közösségi
programok 3 000 000
szervezése
Önkéntes tájékoztató napok 300 000
Helyi
szereplők
által 200 000
közösen megvalósított helyi
önkéntes programok
Generációk
közötti 200 000
együttműködési programok
Szabadidős
és 1 000 000
sportprogramok szervezése
időskorúak számára
Életmód klubok létrehozása 2 400 000
és működtetése
Sportválasztást
támogató 1 000 000
sportbörzék
Nyári táborok, programok 500 000
szervezése fiatalok számára
Akadálymentes információs 600 000
és
tanácsadási
szolgáltatások biztosítása a
települési rendezvényeken
Települési
ösztöndíj
a 7 000 000
felsőoktatásban
tanuló
fiatalok részére
Települési
ösztöndíj
a 2 000 000
középiskolai
oktatásban
tanuló fiatalok részére
Esélyegyenlőségi képzés
200 000
Szakemberek
2 400 000
foglalkoztatása
Szakemberek
564 000
foglalkoztatása
Összehangolt
járási 2 400 000
prevenciós szolgáltatások
Felvilágosító
200 000
modellprogramok
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98 496
480 000
240 000
500 000

480 000
480 000
2 640 000
620 400
1 000 000

6 000 000
2 640 000
620 400
3 000 000
300 000
200 000
200 000
1 000 000
2 400 000
1 000 000
500 000
600 000

7 000 000
2 000 000
200 000
2 400 000
564 000
2 400 000
200 000
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Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
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115
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Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd

123

Gyomaendrőd

124

Gyomaendrőd

125

Gyomaendrőd

126

Gyomaendrőd

127

Gyomaendrőd

Felvilágosító
800 000
modellprogramok
Egyéni fejlesztési tervek 4 947 000
elkészítése
Egyéni fejlesztési tervek 1 046 520
elkészítése
Csoportmunka tréning
720 000
Háztartásgazdálkodási
240 000
alapismeretek
Hatékony
álláskeresés 360 000
tréning
Önkéntes
program 500 000
szervezése
a
munkaszocializáció
elősegítése érdekében
Tanulástechnikai tréning
720 000
Szociális gondozó képzés 9 000 000
Ösztöndíj
a
képzésben 12 000 000
résztvevőknek
Karrier-tréning a munkaerő- 480 000
piaci szempontból hátrányos
helyzetűek számára
Vállalkozási
2 400 000
készségfejlesztő tréning 25
év alatti fiatalok számára
Mentorok alkalmazása
5 280 000
Mentorok alkalmazása
1 240 800
Egészséges
életmódot 1 250 000
népszerűsítő rendezvények
és
sportesemények
szervezése
Lakossági szűrőprogramok 16 000 000
szervezése, népszerűsítése
Közösségszervező
5 280 000
alkalmazása
Közösségszervező
1 240 800
alkalmazása
Közösségfejlesztő tréning
500 000
Közösségi
programok 19 000 000
szervezése
A szolgáltató szervezetek, 500 000
önkormányzatok
körében
önkéntes
koordinátorok
képzése
Önkéntes tájékoztató napok 300 000
Ifjúsági
referens 4 320 000
alkalmazása
Ifjúsági
referens 1 015 200
alkalmazása
Generációk
közötti 800 000
együttműködési programok
Helyi
szereplők
által 800 000
közösen megvalósított helyi
önkéntes programok
Szabadidős
és 2 000 000
sportprogramok szervezése
időskorúak számára
Életmód klubok létrehozása 9 600 000
és működtetése
Sportválasztást
támogató 5 000 000
sportbörzék
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4 947 000
1 046 520
720 000
240 000
360 000
500 000

720 000
9 000 000
12 000 000
480 000
2 400 000
5 280 000
1 240 800
1 250 000

16 000 000
5 280 000
1 240 800
500 000
19 000 000
500 000

300 000
4 320 000
1 015 200
800 000
800 000
2 000 000
9 600 000
5 000 000
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Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
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Hunya

153

Hunya

154

Hunya

Gyakornoki
program 700 000
szervezése
helyi
intézményekben
Szervezetfejlesztési tervek 4 000 000
és képzések
Nyári táborok, programok 1 500 000
szervezése fiatalok számára
Vándortáborok szervezése 4 000 000
járási szinten
Járási hagyományőrző és 2 000 000
sportnapok
Akadálymentes információs 900 000
és
tanácsadási
szolgáltatások biztosítása a
települési rendezvényeken
A szolgáltató szervezetek 500 000
munkatársai körében az
önkéntesek
befogadását
elősegítő
tréningek
szervezése
Testvérvárosi
programok 3 000 000
szervezése
Az
önkormányzatok 2 400 000
területén
lévő
szórakozóhelyek
biztonságának növelése
Települési
ösztöndíj
a 30 000 000
felsőoktatásban
tanuló
fiatalok részére
Települési
ösztöndíj
a 4 000 000
középiskolai
oktatásban
tanuló fiatalok részére
Települési
kedvezmény 3 000 000
kártya rendszer
Helyi nemzetiségek zenei és 2 000 000
kulturális rendezvényeinek
támogatása
Esélyegyenlőségi képzés
200 000
Eszközbeszerzés
12 233 121
Előkészítés - Helyi emberi 18 351 500
erőforrás fejlesztési terv
elkészítése
Helyi
kisközösségek 19 000 000
társadalmi
szerepének
megerősítése – komplex
felmérés
Közbeszerzés
1 500 000
Kötelező nyilvánosság
100 000
Projektmenedzser
12 745 200
Könyvvizsgálat
2 200 000
Szakmai vezető bér
7 200 000
Szakmai vezető járulék
1 692 000
Szemléletformáló,
600 000
antidiszkriminációs tréningek
megvalósítása a potenciális
munkáltatók körében
Összehangolt
járási 600 000
prevenciós szolgáltatások
Felvilágosító
200 000
modellprogramok
Felvilágosító
200 000
modellprogramok
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4 000 000
1 500 000
4 000 000
2 000 000
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3 000 000
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Hunya
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Hunya
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Hunya
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Hunya
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Hunya

176
177

Hunya
Hunya

Egyéni fejlesztési tervek 232 800
elkészítése
Egyéni fejlesztési tervek 49 248
elkészítése
"Csoportmunka tréning
240 000
Háztartásgazdálkodási
240 000
alapismeretek
Önkéntes
program 500 000
szervezése
a
munkaszocializáció
elősegítése érdekében
Tanulástechnikai tréning
240 000
Karrier-tréning a munkaerő- 480 000
piaci szempontból hátrányos
helyzetűek számára
Mentorok alkalmazása
2 640 000
Mentorok alkalmazása
620 400
Egészséges
életmódot 750 000
népszerűsítő rendezvények
és
sportesemények
szervezése
Közösségszervező
2 640 000
alkalmazása
Közösségszervező
620 400
alkalmazása
Közösségi
programok 2 000 000
szervezése
Önkéntes tájékoztató napok 300 000
Generációk
közötti 200 000
együttműködési programok
Szabadidős
és 1 000 000
sportprogramok szervezése
időskorúak számára
Életmód klubok létrehozása 2 400 000
és működtetése
"Nyári táborok, programok 500 000
szervezése fiatalok számára
"
Akadálymentes információs 300 000
és
tanácsadási
szolgáltatások biztosítása a
települési rendezvényeken
Települési
ösztöndíj
a 4 000 000
felsőoktatásban
tanuló
fiatalok részére
Települési
ösztöndíj
a 1 000 000
középiskolai
oktatásban
tanuló fiatalok részére
Esélyegyenlőségi képzés
200 000
Kampány
4 000 000

232 800
49 248
240 000
240 000
500 000

240 000
480 000
2 640 000
620 400
750 000

2 640 000
620 400
2 000 000
300 000
200 000
1 000 000
2 400 000
500 000
300 000

4 000 000
1 000 000
200 000
4 000 000

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a
következő táblázat tartalmazza[1].
1.
2.
3.

Tag neve
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva

Elszámolható költség
25 047 080 Ft
145 445 772 Ft
35 464 896 Ft

Támogatási összeg
25 047 080 Ft
145 445 772 Ft
35 464 896 Ft
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4.
5.

Gyomaendrőd
Hunya

246 526 141 Ft
26 152 848 Ft

246 526 141 Ft
26 152 848 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható
költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban[2]:

1.
2.
3.
4.
5.

Tag neve

önrész formája

önrész összege

Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya

-

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

részesedése a projekt
elszámolható
költségéhez
képest
(%)
0%
0%
0%
0%
0%

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is
tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt
beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és
azon keresztül küldi meg a Támogatónak.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról
a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges
információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben
előírt mellékleteket.
Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint információknak a
monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a
megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek
benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a
Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a
monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére,
amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak
lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását
felfüggeszti.
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás
visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt
összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a
Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési
felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal
szemben érvényesítheti.
3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak
nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól[3].
A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.
A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a
támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben
rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással
kerülnek a Támogató részére megküldésre.
3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §.-a szerint
tartalmazza.
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.
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A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben
meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez
a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben
fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki.
A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen
Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják
a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető
kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető
kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója
részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása
hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes
képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag
székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel
kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a
tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.
6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok
feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra[4]:
A támogatásban részesülő tag a rá eső, az általa nyitott elkülönített számlára érkezett támogatásából beszerzett
eszközök és egyéb jogok felett saját maguk rendelkeznek, azok saját könyveikben kerülnek nyilvántartásra, és a
tulajdonukat képezik.
7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása
7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a
projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan
együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és
a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új
konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha
a) nem változik a projekt alapvető célja,
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása
megtörténik,
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett
jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt
kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény
folytán nem képes,
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását
pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.
7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a
Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos,
111

Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a
Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen
Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják
teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely,
illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.
7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt
céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját
megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen
írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett
tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott
vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadásátvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben
meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig
megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez
nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes
használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag
köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt
feltételekkel a Támogató részére.
7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt
szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.
8. A Megállapodás megszűnése és módosítása
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek
értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre
csökken.
8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a
Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a
Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A
Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.
9. A Tagok egyéb megállapodásai[5]
9/10. Záró rendelkezések
10.1. Jelen Megállapodás 20 oldalon és 15 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának
napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató
részére.
10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal
igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá
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ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi
szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag
részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal
mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium Vezetője
..............................................
Toldi Balázs
polgármester.
Gyomaendrőd
Önkormányzata

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

..............................................
Valánszki Miklós Róbert
polgármester.
VárosDévaványa Város Önkormányzata

..............................................
Kovács Mária
polgármester.
Ecsegfalva Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

…………………………

……………………………

……………………………
Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

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

..............................................
Petneházi Bálint Lászlóné
Csárdaszállás
Községi
Önkormányzata

P.H.
Aláírás dátuma:
…………………………

P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

[1] A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban
kell állniuk.
[2] A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban
kell állniuk.
[3] Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi
tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű
biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.
[4] Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat
a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
[5] A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az
1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A KEOP-1.1.1/2F-09-11-2012-0005 sz. pályázatban el nem számolható hulladékgyűjtő
jármű tulajdonba vétele a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásától
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A KEOP-1.1.1/2F-09-11-2012-0005 azonosítószámú „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” elnevezésű projekt kapcsán a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának
3 hulladékgyűjtő és 1 konténerszállító jármű, mint pályázatban nem elszámolható tételek vonatkozásában ügyleti és
késedelmi kamattal növelten 161.214.074 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ezen visszafizetési
kötelezettség azon önkormányzatokat terhelt, amely településen a gépjármű ténylegesen használatban van.
Önkormányzatunk használatában 1 db hulladékgyűjtő jármű van.
A Társulás és másrészről Gyomaendrőd, Szarvas és Kondoros Város Önkormányzata 2017. május 3-án
megállapodást kötött, mely megállapodás értelmében „Amennyiben a tulajdonjog átruházásra kerül, a gépjármű
azon önkormányzat könyveibe kerül, aki a visszafizetési kötelezettséget teljesítette.” Önkormányzatunk 2017.
október 27. napjával rendezte a Társulás felé a pályázatban el nem számolható – önkormányzatunk használatában
lévő – gépjárművet érintő visszafizetési kötelezettséget, 40.156.126 Ft összegben.
A megállapodásnak megfelelően Gyomaendrőd Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásától 2017. december 31-i könyv szerinti nettó érték + Áfa összegért (29.966.463 Ft +
8.090.945 Ft Áfa, összesen bruttó 38.057.408 Ft) a Társulás tulajdonát képező KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005
számú pályázatban el nem számolható NRX-469 frsz-ú. DAF hulladékgyűjtő gépjárművet. A vásárlás adásvételi
szerződés alapján, a tulajdonos által kibocsájtott számla ellenében történik.
A megvásárolt gépjárművet Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek tartósan
bérbe kívánja adni, mely alapot teremt a vételár Áfájának visszaigénylésére.
Az adásvétellel párhuzamosan a Társulással kötendő megállapodás alapján megtörténik a támogatás
visszafizetéséhez biztosított pénzeszköz visszautalása Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére, a vételár nettó
értékének megfelelő összegben.
A Kistérség 2017. december 13-ai ülésén döntött fenti gépjármű Gyomaendrőd részére történő értékesítéséről.
Az adásvételt és a gépjármű nettó értékének megfelelő összegű pénzeszköz Gyomaendrőd részére történő
visszafizetést 2018. január 31. napjáig kell lebonyolítani a feleknek.
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
1. döntési javaslat
"NRX-469 frsz-ú. DAF hulladékgyűjtő gépjármű megvásárlása és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásától a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú pályázatban el nem számolható NRX-469 frsz-ú. DAF
hulladékgyűjtő gépjárművet, 2017. december 31-i könyv szerinti nettó érték + Áfa összegért, azaz 29.966.463 Ft +
8.090.945 Ft Áfa, összesen bruttó 38.057.408 Ft összegért.
A vételár forrása a Kistérségi Társulás által visszautalt, a KEOP-1.1.1/2F-09-11-2012-0005 számú pályázathoz
Gyomaendrőd részéről biztosított pénzeszköz, melynek összege megegyezik a vételár nettó értékével (29.966.463
Ft). A vételárat terhelő Áfa visszaigénylésre kerül. Az adásvétel lebonyolításának feltétele az adásvételi szerződés
mellett azon pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötése a Felek között, melyben a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása vállalja a vételár nettó értékének megfelelő összeg visszautalását Gyomaendrőd Város
Önkormányzata részére, a vételár Társulási számláján történő jóváírásának napján.
A vételárat Gyomaendrőd Város Önkormányzata számla ellenében fizeti meg 2018. január 31. napjáig.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az adásvételi
szerződés és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására, további jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 01. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"NRX-469 frsz-ú. DAF hulladékgyűjtő gépjármű bérbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megvásárolt, NRX-469 frsz-ú. DAF hulladékgyűjtő
gépjárművet tartósan bérbe kívánja adni a Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek a hulladékszállítási feladatok
ellátásához. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
a bérleti szerződés előkészítésére, majd megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 01. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás működése során a közelmúltban több olyan témakör is felmerült, mellyel
kapcsolatban a tagönkormányztatok Képviselő-testületeinek is döntést kell hozni.
1.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 237/2017. (X.30.) számú határozatával döntött arról,
hogy a jelenleg a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által ellátott tartós bentlakás feladatot
2018. január 1. napjával át kívánja adni a Magyarországi Evangélikus Egyháznak.
A finanszírozáshoz a minisztériumi befogadásról már megérkezett a határozat.
Annak érdekében, hogy 2018. január 1 -től a jogszabály által előírtaknak megfelelően tudja ellátni működését a
szolgáltató, a szükséges döntéseket meg kell hozni. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
döntése alapján az intézmény és a társulás alapdokumentumainak módosítása szükséges, mivel a
megállapodásban rögzítésre került a kistérség által ellátott feladatok és az átruházott hatáskörök jegyzéke.
A módosítás önkormányzatunkra nézve nem releváns, azonban a Társulási Megállapodás módosítása miatt a
Képviselő-testületi döntéshozatal szükséges.
A társulási megállapodás módosítást az 1. számú határozati javaslat tartalmazza.
2.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által megvalósított KEOP 1.1.1/2F és KEOP 1.1.1/C/13 pályázatok
során beszerzett eszközök, felépítmények, gépek berendezések üzemeltetése a pályázatban foglaltak szerint a
Társulás kötelessége, mely magába foglalja az ezzel járó költségek viselését is.
Mivel a pályázatok nettó finanszírozásúak voltak, ezért az Áfa visszaigénylés lehetőségének megteremtése miatt a
Társulás a beszerzett eszközöket bérbe adta a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, mely évi 20
millió forint bérleti díjat fizetett az eszközök használatáért.
A Kft. a 20 millió forintot a saját bevételeiből és a tulajdonos önkormányzatoktól származó működési célú
pénzeszköz átadásokból származó bevételből finanszírozta. Ez az összeg Gyomaendrődre nézve 4.404.000 Ft/ év
összeg.
A Gyomaendrődre jutó eszközöket a Kft. térítésmentesen átadta a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft-nek, mely a feladatellátásában hasznosítja azokat.
Tekintettel arra, hogy a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási jogosultsága megszűnt
2017. szeptember 30.-val, így a Társulási Tanács döntése értelmében az eszközök további bérletére az eszközöket
közvetlenül használókkal kell szerződést kötnie a Társulásnak. Gyomaendrőd esetébe ez a Gyomaközszolg Kft.
Gyomaendrődi eszközök:
Edény megnevezése a hulladék típusa szerint
Gyűjtősziget
Gyűjtőedényzet vegyes gyűjtésre 120 literes
Konténer szimmetrikus, nyitott 5 m3
Konténer hátsóemelős
3 m3
Bio kuka 240 literes
Hulladékgyűjtő konténer
1100 literes
Hulladékgyűjtő konténer a gyűjtőszigetekre 1100 liter
Házi komposztáló 600 liter
Háztartási komposztáló
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Edény mennyisége (db)
5
5246
10
10
986
50
20
800

80

400 liter
Háztartási komposztáló
1000 liter
Avermann válogató rendszer
Számítógép konfiguráció
Járatoptimalizáló, járműkövető, térinformatikai rendszer
RFID olvasó rendszer antennával
Gépjármű / Gép megnevezése
MTZ 892.2 traktor + Metal Fach T710/2 pótkocsi
YME-735, YJS-687
Szállítójármű (7t)
NKA-091
Felépítmény: kétkaros konténer emelő
Típusa: HyvaLift NG2008TA
Széraszám: 27407605
Felépítmény: kétkaros konténer emelő
Típusa: HyvaLift NG2008TA
Szériaszám: 27407605
4x2 hajtás képletű szállítójármű 3,5 t
NJB-363
Felépítmény: - Amco Veba 103 2S önrakodó daru
szám: A36182
Felépítmény: - Amco Veba 103 2S önrakodó daru
szám: A36182

20
1
3
6
1
Gépjármű / Gép alaptípusa
MTZ Belarus 892

IVECO EuroCargo 140E

Nissan Cabstar NT400

Villás targonca 3,3 t
Forgó-kotrógép
YMB-829
adapterei: mélyásó kanál; csipegető kanál
Csúszókormányzású erőgép (KOMPAKT RAKODÓGÉP) adapterei:
körmös nyitható kanál;, alapkanál; SIME őrlőkanál
hulladékgyűjtő jármű NRX-469
Hidraulikus homlokrakodó jármű
Felépítménye: ALLU DN2 KOMPOSZT APRÍTÓ ÉS FORGATÓ
KANÁL
YJC-368
ALLU DN2 KOMPOSZT APRÍTÓ ÉS FORGATÓ KANÁL

Típus: DOOSAN
Modell: D35C-7
Bobcat E55W
CASE SR250
DAF
Liugong CLG777

A jelenlegi piaci körülmények között a Gyomaközszolg Kft. sem tudja kigazdálkodni a gépek bérleti díját, ezért a
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési finanszírozásához hasonlóan azt az Önkormányzatnak
kell biztosítani.
A Társulási Tanács döntése alapján a bérleti díj összege továbbra is évi 4.404.000 Ft marad. Ez az összeg 2018. évi
költségvetés tervezése során már figyelembe lett véve (pénzeszköz átadás a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.-részére), így költségvetési koncepcióba már beépítésre került.
A bérleti szerződés tervezetét a csatolt melléklet tartalmazza.
A fenti változások az Önkormányzat gazdálkodásában és a hulladékszállítási közszolgáltatásban változást nem
eredményeznek.
1. döntési javaslat
"Társulási Megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodás Módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási.Megállapodás Módosítása
2017.november 15.
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1. §
A Társulási Megállapodás 1.sz. melléklete „Átruházott hatáskörök" az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szövegzet:
IV.SZARVAS, CSABACSŰD RÉSZÉRŐL:
Szociális szakosított feladatok ellátása (1993.évi III. Tv. 57.§ a. és d. pontja)
Módosított szövegzet:
IV.SZARVAS RÉSZÉRŐL:
Szociális szakosított feladatok ellátása (1993.évi III. Tv. 57.§ a. és d. pontja)
2. §
A Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete „A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok
tagtelepülésenkénti felsorolása" az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szövegzet:
2.CSABACSŰD
Szociális feladatok: szociális szakosított ellátás Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
Módosított szövegzet:
2.CSABACSŰD
Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Szerződés megismerése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás és a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft között megkötendő, „Települési szilád
hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005.
kódszámú és a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. kódszámú pályázatok megvalósítása során a Gyomaendrődi
projektrészben beszerzett eszközök bérletére és üzemeltetésére vonatkozó szerződést.
Az átvett eszközök bérleti díjának finanszírozására 4.404.000 Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetésben a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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ÜZEMELTETÉSI ÉS

BÉRLETI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 5540
Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke, adószám: 155830822-04, törzsszám: 583-088., bankszámlaszám: 10402142-21423499-00000000, számlavezető
pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank ZRt) – szarvasi kistérséghez tartozó települési
önkormányzatok többcélú társulása – továbbiakban: Többcélú Társulás,
másrészről a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 5500.
Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz., képviseli: Vaszkó Anikó ügyvezető, adószám:
13794602-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-007188, KSH azonosító: 13794602-3811-572-04,
KÜJ azonosító: 101 959 814, KTJ azonosító: 101 705 153, bankszámlaszám: 1173312020015453, számlavezető pénzintézet: OTP Bank NyRT.) eszközök, gépjárművek használója, továbbiakban: Használó vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:

I. Előzmények
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Többcélú Társulás 2011. évben pályázatot nyert
„Települési szilád hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben”
címmel, amelynek kódszáma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005. (továbbiakban: 2F.),
2013. évben további pályázatot nyert „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” címmel a Körös-szögi Kistérség
hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése céljából, amelynek kódszáma: KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0043. (továbbiakban: C/13.). Az itt megjelölt pályázatok szerint a
Többcélú Társulás ingó- és ingatlan-vagyon fejlesztését valósítja meg.
2./ Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az előző pontban megjelölt pályázatok keretében
megvalósuló fejlesztések – és a már a Többcélú Társulás tulajdonában lévő, I. számú
mellékletben meghatározott hulladékkezelő létesítmények, eszközök – működtetését a
Többcélú Társulás a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel
valósítja meg.
3./ A Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok:
a) Szarvas Város Önkormányzata
b) Gyomaendrőd Város Önkormányzata
c) Kondoros Város Önkormányzata
d) Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
e) Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
f) Kardos Község Önkormányzata
g) Örménykút Község Önkormányzata
h) Hunya Község Önkormányzata.
4./ A Többcélú Társulás által benyújtott, I/1. pontban körülírt pályázatokban résztvevő
települések, ill. a két pályázat alapján a települések részvételi arányának átlaga:
a) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1

36,597107 %

b) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
c) Kondoros Város Önkormányzata Képviselő-testülete
d) Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
e) Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete

27,958143 %
29,095103 %
5,818349 %
0,531297 %.

5./ A szerződő felek egybehangzóan tudomásul veszik, hogy az I/1. pontban megjelölt
pályázatok feltételeinek – ezen belül elszámolási kötelezettségének – teljesítéséért a Többcélú
Társulást terheli a felelősség.

II. Szerződési feltételek
1./ A Többcélú Társulás az I/1. pontban megjelölt pályázatok útján beszerzett valamennyi
ingó és ingatlan vagyonát, ill. pályázatokkal megvalósított beruházásait teljes körű
üzemeltetésre bérbe adja a Használó vállalkozó részére. A Használó vállalkozó ezen ingó és
ingatlan vagyontárgyakat üzemelésre bérbe veszi a Többcélú Társulástól. A vagyontárgyak
átadás-átvételére a szerződő felek tételes leltárt készítenek, amely leltár a jelen szerződés I.
számú mellékletét képezi. A jelen szerződés az I. számú melléklete nélkül érvénytelen.
2./ A Használó vállalkozó kijelenti, hogy az I/1. pontban megjelölt 2F. és C/13. megjelölésű
pályázatokban írt feltételeket megismerte, egyidejűleg kötelezettséget vállal a pályázati
feltételek, ill. indikátorok teljesítésére. A Használó vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázati célok megvalósításában, az eszközök működtetésében, valamint a
monitoring jelentéshez szükséges adatszolgáltatást határidőre teljesíti. a pályázatokkal
kapcsolatos adatszolgáltatás előkészítésében a Többcélú Társulással együttműködik.
3./ A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést 2017. október 01. napjától kezdődő
határozott - 2019. december 31.-i - időtartamra kötik meg. Ezen időtartamon belül a jelen
szerződést a felek nem mondhatják fel. A szerződést a felek közös megegyezéssel
megszüntethetik, ill. bármikor módosíthatják.
4./ A szerződő felek a bérleti díj összegét………………………+ ÁFA/ hónap összegben
határozzák meg. A bérleti díj nettó összegére a hatályos ÁFA törvényben a bérletre
meghatározott mindenkori ÁFA összegét kell felszámítani. A bérleti díjról a Többcélú
Társulás számlát készít. A bérleti díj fizetési határidejét a felek 30 (harminc) napban állapítják
meg.
5./ A Használó vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a II/1. pontban megjelölt, I. számú
mellékletben részletesen feltüntetett ingó és ingatlan vagyont a szerződés időtartama alatt
működteti. Ezzel együtt viseli a működtetéssel felmerülő többletköltségeket, így különösen az
eszközök fenntartásával és üzemeltetésével, biztosításával felmerülő többletköltségeket,
hatósági előírások betartásából eredő többletköltségeket, továbbá a vagyontárgyak
működtetésével szükségessé váló létszámbővítés többletköltségét.
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III. Záró rendelkezések – nyilatkozatok
1./ A Használó vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközök üzemeltetéséhez a
alvállalkozói szerződést köt a települési szilárdhulladék kezelésére jogosultszervezettel.
2./ A szerződő felek kölcsönösen felelősséget vállalnak az általa szolgáltatott adatok
pontosságáért, hitelességéért, az általuk kiállított dokumentumok, vezetett nyilvántartások
adatainak jogszerűségéért.
3./ A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra
jutott információkat, adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni. Ennek megsértéséből
adódóan a feleket kártérítési – súlyosabb esetben büntetőjogi – felelősség terheli.
4./ A szerződő felek a jelen szerződés teljesítésében egymással kötelesek együttműködni, a
szerződésszerű teljesítés érdekében minden szükséges információt egymásnak haladéktalanul
szolgáltatni.
5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény,
illetve az I/1. pontba írt pályázatokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések
irányadók.
6./ Szerződő felek – képviselőik útján – jelen szerződést azzal, hogy akaratukkal mindenben
egyező, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. A feleket képviselők kijelentik,
hogy jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.
Kelt: Szarvason, 2017. szeptember …… napján
………………………………………..
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
képv. Brlás János
elnök
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…………………………………….
Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
képv: Vaszkó Anikó
ügyvezető
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belvízrendezés IX. ütem többlet forrás igénye
Mile Erika, Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 számú, „Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön c., támogatást nyert
projektünk megvalósítása során a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés 2017. november 30-án
megindításra került. Az ajánlati felhívás és dokumentáció 5 potenciális kivitelezőnek került megküldésre. Az
ajánlatadási határidő 2017. december 12-én 10:00 órakor lejárt és a felkért 5 ajánlatadóból három adott ajánlatot,
melyek a következők:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Többletjótállás (hónap):
A többlet jól teljesítési biztosíték mértéke (%):
A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):
2.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Többletjótállás (hónap):
A többlet jól teljesítési biztosíték mértéke (%):
A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):
3.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Többletjótállás (hónap):
A többlet jól teljesítési biztosíték mértéke (%):
A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):

Hunút Kft
5555 Hunya, Kodály utca 16.
186.955.012, - HUF
Kötelezően előírt 24 hónap +
12 hónap
A kötelezően előírt 1 % +
1%
Igen/Nem.

BERECZKI ÉS TÁRSA BT
5500 Gyomaendrőd Ipartelep u 3 sz
196.016.090, - HUF
Kötelezően előírt 24 hónap +
6 hónap
A kötelezően előírt 1 % +
0%
Igen/Nem.

Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20.
201.585.766, - HUF
Kötelezően előírt 24 hónap +
0 hónap
A kötelezően előírt 1 % +
0%
Igen/Nem.

A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott 170 695 553 Ft nettó keretösszegtől
magasabb ajánlatok érkeztek be.
Mindezek miatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság forrás hiány miatt
nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Jelen esetben két lehetőség áll fenn:
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1.
A Képviselő-testület a bruttó 20 649 513 Ft-os különbözetre forrást jelöl ki, így a Bizottság eredményt tud
hirdetni.
2.
A Képviselő-testület nem fogadja el a legalacsonyabb ajánlati árat és nem rendel a beruházás mellé plusz
forrást. A Bizottság eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, és új eljárást folytat le új ajánlattevők meghívásával.
Fentiek figyelembe vételével javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben többlet forrás biztosítása mellett
dönt, úgy azt a 2017. évi költségvetés 8. melléklet „TOP és egyéb pályázati saját erő” költségvetési sor terhére
biztosítsa.
Döntési javaslat
"Többlet forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Belvízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön terület
előkészítés és kivitelezés munkálatai” projekt megvalósításához 20 649 513 Ft többlet forrást biztosít a 2017. évi
költségvetés 8. melléklet „TOP és egyéb pályázati saját erő” költségvetési sor terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 14.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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