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

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2018. május 31-én 13.00 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.
Az ülés megkezdése előtt a Debreceni Egyetem és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
között létrejövő együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására kerül sor.


Napirend:
1. A rendőrség beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről
2. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi tevékenységéről
3. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2017.
évi tevékenységéről
4. Településkép védelmét szabályozó rendelet alkotása
5. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
6. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. első negyedéves gazdálkodásának
alakulásáról
7. A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjét szabályozó önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
8. Belterületi közterület elnevezése
9. Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete
10. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2017. évi közhasznúsági
jelentése



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.

11. Átfogó értékelés a 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
12. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevékenységéről készült
beszámoló
13. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása –
törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás, hiánypótlás
14. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása –
törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás, hiánypótlás
15. Az óvodai szakmai beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása - Kft. fenntartású
óvodák
16. Nyári napközi ellátás biztosítása
17. Holtági Egyesületek beszámolója a 2017. évi tevékenységükről
18. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
19. A Zöldpark Kft. beszámolója 2017. évi közszolgáltatói tevékenységéről
20. Beszámoló a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi
tevékenységéről
21. Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Felügyelő bizottságainak beszámolója 2017. évi
tevékenységükről
22. A Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő ingatlanok értékesítése
23. Németzugi szivattyútelep tulajdonba adása a Magyar Államnak vízgazdálkodásai
közfeladatok ellátásához
24. Békés Megyei Kormányhivatal helyiséghasználati kérelme
25. Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő „Pintérház”
haszonkölcsönbe adása
26. Nyilatkozattétel elővásárlási jogról
27. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
28. Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan „Leánykollégium” épületének
a hasznosítása
29. A 180/2018. (IV. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása (SPRAY park)
30. MLSZ Telephely korszerűsítési program többlet önerő
31. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2018. május 25.

Tisztelettel:

Toldi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2018. május 31.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2018. 05. 31-i ülésre

49/2018. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére nyújtott kölcsönök átminősítése
Határidő: 2018. 02. 15., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. február 15.
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. részére működési kiadásainak finanszírozásához 2007. évben nyújtott kölcsönök
átminősítése és a számviteli rendszerben történő dokumentálása megtörtént.

50/2018. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 25/2018. (I.25.) Gye. Kt. határozat visszavonása
Határidő: 2018. 02. 15., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. február 15.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére nyújtott kölcsön átminősítése és a számviteli rendszerben történő
dokumentálása megtörtént.

61/2018. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Polgármesteri alapból támogatott szervezetek záróbeszámolói
Határidő: 2018. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. február 28.
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat által 2017. évben támogatott,
valamint a polgármesteri alapból támogatott szervezetek záróbeszámolóit.
62/2018. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló
Határidő: 2018. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. február 28.
A Képviselő Testület a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
63/2018. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló
Határidő: 2018. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. február 28.
A Képviselő Testület a Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
64/2018. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámoló
Határidő: 2018. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. február 28.
A Képviselő Testület a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
65/2018. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bónom-zug Vizéért Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Határidő: 2018. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. február 28.
A Képviselő Testület a Bónom-zug Vizéért Egyesület 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadta.
66/2018. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló
Határidő: 2018. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. február 28.
A Képviselő-testület a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
140/2018. (III. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Árverési kiírás önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére
Határidő: 2018. 04. 24., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 24.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező a 2500 m2 alatt lévő telek ingatlanok értékesítésére egyfordulós,
nyílt árverést hirdetett. A 2018. április 24-i árverésen kikiáltási áron, 1.244.000,-Ftért elkelt a Gyomaendrőd, Körös sor 17/2. szám alatt lévő (1302/52 hrsz.)
beépítetlen vízpari telek. A vevő a vételárat hiánytalanul megfizette. Az adásvételi
szerződés megkötésre került.
141/2018. (III. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Árverési kiírás 2500 m2 alatt lévő termőföldek értékesítésére
Határidő: 2018. 04. 24., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 24.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező a 2500 m2 alatt lévő termőföldek értékesítésére egyfordulós, nyílt
árverést hirdetett. A 2018. április 25.-i árverésre nem volt jelentkező.
156/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. évről szóló beszámolója
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. évről szóló beszámolóját.
157/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. évi üzleti terve
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. évi üzleti tervét.
158/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Dinya József ügyvezető részére
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat, és a 2013.
évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta, hogy Dinya József ügyvezető
a 2017 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét
szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadta.
159/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. év 1-3. hónap gazdálkodási beszámolója
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. év 1-3. hónap gazdálkodási beszámolóját.
160/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolója

Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolóját.
161/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyása
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét.
162/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Dinya József ügyvezető részére- Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft.
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító
okirat, és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta, hogy Dinya
József ügyvezető a 2017 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek
elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadta.
163/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. év 1-3. hónap gazdálkodási
beszámolója
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. év 1-3. hónap gazdálkodási beszámolóját.
165/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évről szóló
beszámolóját.
166/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy
a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlése nem
fogadta el a Társaság 2018. évi üzleti tervét. A Társaságnak kiegészített adatokkal
május hónapban be kell terjesztenie újra megtárgyalásra a 2018. évi üzleti tervet.
167/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Vaszkó Anikó ügyvezető részére
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomásul vette a
Taggyűlés döntését, mely szerint a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése
alapján igazolta, hogy Vaszkó Anikó ügyvezető a 2017 évi beszámolási időszakban
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért
részére a felmentvényt megadta.
172/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017 évről szóló beszámolója
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
173/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi üzeleti terve
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésnek a 2018. évi üzleti terv elfogadásra
hozott 8/2018.(III.27.) számú határozatát.
175/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évben negyedévente történő beszámolása
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete javasolta a
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének, hogy a társaság 2018. évben
negyedévente számoljon be a gazdálkodásáról, a veszteség megelőzése, csökkentése
illetve a szükséges tulajdonosi intézkedések megtétele érdekében.
176/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolója

Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolóját.
177/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét.
178/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Gera Krisztián ügyvezető részére
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület
az alapító okirat, és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta,
hogy Gera Krisztián ügyvezető a 2017 évi beszámolási időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a
felmentvényt megadta.
179/2018. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. I. negyedévi beszámolója
Határidő: 2018. 04. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. április 26.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. I. negyedév gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A rendőrség beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről
Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2018. évi munkaprogramjában a május havi ülésére tervezett napirendek
között szerepel a rendőrség beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről.
Az önkormányzat nevében Polgármester úr felkérte Paraizs Tamás r. alezredest, a Gyomaendrődi Rendőrőrs
parancsnokát a beszámoló elkészítésére és Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
A felkérésnek Őrsparancsnok úr eleget tett és a kért határidőre a beszámolót benyújtotta, és kérte annak
megvitatását és elfogadását a Képviselő-testülettől.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Rendőrkapitányság
Gyomaendrőd Város 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

2

Szarvasi Rendőrkapitányság

BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd város
2017. évi közbiztonságának helyzetéről, valamint
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Gyomaendrőd, 2018.

Cím: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 5541 Szarvas., Pf. 10.
Telefon: 06-66/ 313-711; fax: 06-66/313-711
E-mail: szarvas.rk@bekes.police.hu

2
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérésére a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Gyomaendrőd közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi
beszámolót az alábbiak alapján terjesztem elő.
I. A közbiztonsági helyzet értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1.
1.2.

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. évben összesen 630 bűncselekmény
regisztráltak, ami az előző évi 716 esethez képest 12,0 %-os csökkenést jelent.
A rendőri eljárásban regisztált bűncselekmények alakulása az
elkövetés helye szerint (Szarvasi Rendőrkapitányság) 2010-2017
ENyÜBs adatok alapján
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A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alakulása Gyomaendrőd területén
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Gyomaendrődön 2017. évben összesen 187 bűncselekményt regisztráltak, ami az előző évi 195
esethez képest 4,1 %-os csökkenést mutat.
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1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
A 2017. évben elkövetett összes bűncselekményhez viszonyítva (187) a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma Gyomaendrődön 54 volt, mely a cselekmények 28,9 %-át teszi ki, míg a
közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények száma 10, mely az összes cselekmények
5,3 %-át jelenti.
A közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása a
Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén és Gyomaendrődön
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1.3. Gyomaendrőd város területén rendőri
bűncselekmények számának alakulása

Gyomaendrőd

eljárásban

regisztrált

kiemelten

kezelt

Az értékelt időszakban testi sértés elkövetése miatt 24 esetben folytattunk eljárást (ez a szám 1
esettel csökkent a tavalyi évhez viszonyítva), ebből súlyos testi sértések száma csökken 5 esetben
folytattunk eljárást (2016-ban 6).
Kiskorú veszélyeztetése miatt 3 esetben folytattunk eljárást. (2016-ban 0 ).
A garázdaság bűncselekmények száma nőtt a 2016. évhez képest 3 esetet regisztráltunk. (2016-ban
1 ).
A lopás bűncselekmény: továbbra is az a bűncselekmény, amely meghatározza a regisztrált vagyon
elleni bűncselekmények számát. Ezen kategóriában csökkenés volt tapasztalható, míg 2016-ban 67
esetet regisztráltak, addig 2017-ben 65 esetben folytattunk eljárást.
Nőtt a lakásbetörések száma a 2016. évi 12-ről 2017-ben 19-re .
A rongálások száma nem változott 2017-ban 2 esetet regisztráltunk.
A visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) bűncselekmények száma nem
változott. (0
A Gyomaendrőd város illetékességi területén regisztrált bűncselekmények és kiemelt bűncselekmények
számának 2010-2017. évi adatait a beszámoló melléklete tartalmazza.

4
2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója – a Szarvasi
Rendőrkapitányság esetében, az elmúlt években az alábbiak szerint alakult.
időszak:
Nyomozáseredményesség

2010.év 2011.év
53,8%
47,3%

2012.év
91,5%

2013.év
62,1%

2014.év 2015.év 2016.év
56,4%
56,0%
79,8%

2017.év
73,3%

Az elmúlt nyolc évben a rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 47,3% és 91,5%
közötti tartományban ingadozott.
2.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatójának alakulása
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában
befejezett nyomozások eredményességének alakulása Szarvasi Rendőrkapitányság
illetékességi területén 2010-2017. évi ENyÜBS adatok alapján
év
%

2010
47,0

2011
52,2

2012
42,0

2013
57,1

2014
64,3

2015
80,8

2016
89,9

2017
94,7

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az
elmúlt nyolc év viszonylatában -2012. év kivételével- folyamatos emelkedést mutat.
2.3. Szarvasi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált egyes
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

kiemelten

kezelt

Az értékelt időszakban a kiemelten kezelt bűncselekmények közül:
- a testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményessége 97,7%-ról 98,8%-ra,
- a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozáseredményessége 83,3%- ról 100,0%-ra
- a lopás bűncselekmények nyomozáseredményessége 38,1 %-ról 48,2%-ra
- a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége 39,7%-ról 56,4%-ra, nőtt,
míg
-

a súlyos testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményessége 95,0%-ról 91,7%-ra
a rongálás bűncselekmények nyomozáseredményesség 57,1 %-ról 55,6%-ra csökkent.

A garázdaság, az orgazdaság, a jármű önkényes elvétele, a visszaélés kábítószerrel (a terjesztői
magatartások tekintetében) bűncselekmények nyomozáseredményessége mind 2016-ban, mind
2017-ban 100 % volt.
A rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának
alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza.
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3. Tulajdon elleni szabálysértések
A tulajdoni elleni szabálysértések körébe tartozó lopások általában kisebb értékre, elhagyott
felügyelet nélkül hagyott tárgyak eltulajdonításából adódott, melyek felderítése rendkívül nehéz.
Tulajdon elleni szabálysértések körébe tartozó csalás szabálysértésekben továbbra is gyakori az
internetes csalások megjelenései.
Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. évben a tulajdon elleni szabálysértés
elkövetése miatt indult eljárások száma 218 volt. A tulajdon elleni szabálysértések - bolti lopások
nélküli - felderítési mutatója 39,8 % volt.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet
Az elmúlt évben Gyomaendrődön 25 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, ami
összességében az előző évhez képest 2 esettel nőtt .
A személyi sérüléses baleseteken belül halálos kimenetelű nem volt, 8 súlyos, valamint 17 könnyű
sérüléses baleset következett be.
2017. évben a fő baleseti okok a kanyarodás, illetve az előzés szabályainak megszegése voltak.
A baleseti helyszínek tekintetében nem állapítható meg kifejezett gócpont, általánosságban véve
azonban kijelenthetjük, hogy a legveszélyeztetettebb útszakasz a 46-os számú közúti közlekedési
főútvonal bel- és külterületi szakasza, illetve az ahhoz csatlakozó mellékutcák kereszteződései.
Ezen kívül –a lebonyolított forgalom nagysága miatt- kiemeltként kezelhetjük a 443-as számú
főútvonalat.
A sebességtúllépés, illetve a sebesség helytelen megválasztása szabálysértések elkövetőinek
kiszűrése érdekében átlagosan havonta 15 nap időtartamban hajtottunk végre sebességellenőrző
szolgálatot.
A kerékpárosok által okozott balesetek megelőzése érdekében tovább folytattuk a kerékpárosok
intézkedés alá vonását.
II. A Szarvasi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek biztonsága
2017. évben nőtt a közterületen szolgálatot teljesítő rendőri erők száma 7407 főről 7539 főre (1,8%al), míg 68770 óráról 67130 órára (-2,4%-al) mérséklődött a közterületen eltöltött idő.
A korábbi években kialakított gyakorlata szerint megszerveztük és végrehajtottuk azt, hogy az
illetékességi területünkön található településeken minden nap rendőri jelenlét biztosítva legyen. A
végrehajtás eredményeképpen a településekről pozitív visszajelzések érkeztek a bevezetett
intézkedésről.
A rendőrkapitányság személyi állománya az értékelt időszakban is, a minden településen azonos
mértékben megvalósuló közrend, közbiztonság fenntartására törekedett. Ezen cél elérése és a
rendőri jelenlét fokozása érdekében több közlekedésrendészeti, közrendvédelmi fokozott ellenőrzést
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szerveztünk. Ezekben a fokozott ellenőrzésekben más települések körzeti megbízottjai, valamint a
közlekedésrendészeti szolgálat munkatársai is bevonásra kerültek. Ezek az „akciók” voltak
hivatottak az utazó bűnözői csoportok kiszűrésére, valamint a KRESZ szabályait be nem tartó
közlekedők jogszabályba ütköző cselekményeinek (különösen az ittas járművezetésnek) kiszűrésére,
azok szankcionálásra.
A rendőreink az intézkedéseiket kulturáltan, segítőkészen hajtották végre és próbáltak
differenciáltan szankcionálni. Hangsúlyt fektettek a tájékoztatására, figyelemfelhívásokra és a
folyamatos kapcsolattartásra, mely a lakosság körében településen pozitív fogadtatásra talált.
Az értékelt időszakra vonatkozóan megállapítható, hogy Gyomaendrőd területén a közrendközbiztonságra kiható és az állampolgárok szubjektív közbiztonság-érzetét kedvezőtlenül
befolyásoló jogellenes cselekmények elkövetése alapvetően nem volt jellemző.
A rendőri jelenlét célja főként a lakosok potenciális sértetté válásának megelőzése, valamint az
erőszakos, garázda jellegű – a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét kedvezőtlenül befolyásoló –
jogellenes cselekmények megelőzése volt.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A 2017. évi feladattervben meghatározottak végrehajtását - a közlekedésbiztonsági és az általános
közbiztonsági helyzet javításának megvalósítására kitűzött célt törekedtünk végrehajtani. Ezen
tevékenységünket aktív, kezdeményező rendészeti magatartással hajtottuk végre.
Az intézkedések számát tekintve 2016-hoz viszonyítva egyes intézkedés fajtákban növekedés, míg
más vonatkozású intézkedéseket tekintve csökkenés volt tapasztalható.
Csökkent a személyi szabadságot korlátozó intézkedések vonatkozásában az elfogások száma (140
esettel 36,9%). A mérséklődést a 2012. évi II. törvény 2016-ban történt módosítása okozta, melynek
értelmében a szabálysértési bírságot meg nem fizetők tekintetében körözés elrendelésére nyílt
lehetőség (körözés miatti elfogások számában 29,7% csökkenés).
Az előállítások számában növekedés (19 esettel 7,8%), míg a biztonsági intézkedések számában (7
eset 3,1%) csökkenés volt tapasztalható.
Egyéb rendészeti tevékenységben csökkent a szabálysértési feljelentések száma (485-ról 403-ra 16,9%), a büntető feljelentések száma (152-ről 142-re 6,6%) szintén csökkenést mutat, a helyszínen
megbírságoltak számában azonban jelentős növekedés figyelhető meg (2121-ről 3448-ra 62,6%).
A pozitív eredményű alkoholszondás ellenőrzések tekintetében nagymértékű növekedés figyelhető
meg a pozitív szonda használatában. (257-ről 524-re 103,9%)
Reagáló képességünkre jellemző, hogy átlagosan 18,4 percen belül a Szarvasi Rendőrkapitányságra
érkező minden bejelentésére a járőr a helyszínen az intézkedést megkezdte.
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3. Rendezvénybiztosítások
Végrehajtottuk a március 15-i, augusztus 20-i és az október 23-i állami ünnepi rendezvényekkel
kapcsolatos rendőri feladatokat.
A feladataink végrehajtásába beletartoztak a sportesemények biztosításai is, amely keretében
visszatérően ellenőriztük a Gyomaendrőd FC labdarúgó mérkőzéseit.
Meg kell említeni a nagyobb létszámot megmozgató rendezvényeket, amelyeken Gyomaendrőd
város területén alkalmanként akár 1000-3000 fő is megjelent. (Sajt- és Túrófesztivál, Nemzetközi
halfőző verseny, Nemzetközi Bogártalálkozó, Liget Fürdő programjai, Adventi Ünnepi Vásár, stb.)"
A rendezvények biztosítását minden esetben az önkormányzattal, polgárőrséggel együttműködve
láttuk el.
4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
Rendőrőrsünkön 4 fő körzeti megbízott dolgozik, amelyből három Gyomaendrőd, míg egy fő
Csárdaszállás székhelyen. A körzeti megbízottak szolgálatteljesítéseik során havonta 2 alkalommal
fogadóórát tartanak, amelyek időpontjairól a tájékoztatót elhelyeztük a Gyomaendrődi Rendőrőrs
épületében, illetve publikáltuk az interneten keresztül is.
A körzeti megbízottak együttműködnek a területükön szolgálatot teljesítő mezőőrökkel, közterületfelügyelővel, halőrökkel és polgárőrökkel. Járőrszolgálati feladataik mellett iskola rendőre
feladatokat is ellátnak a település általános iskoláiban.
5. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése
Szabálysértési hatóságunkhoz 2017. évben 433 db feljelentés érkezett, melyek alapján 451 fő
feljelentett személlyel szemben folytattuk le az eljárást. A feljelentett személyek közül 366 főt
elmarasztaltunk, melyből az eljárás során 330 főt sújtottunk pénzbírsággal, továbbá 67 főnél –
tekintettel az elkövetett cselekmény és a szabálysértés súlyára – közúti járművezetéstől eltiltás
intézkedést alkalmaztunk.
A 451 feljelentett személlyel szemben 22 esetben közrend és közbiztonság elleni szabálysértés, 264
alkalommal közlekedési szabálysértés és 165 esetben pedig kiemelt közlekedési szabálysértés
elkövetése miatt indult az eljárás.
Összességében megállapítható, hogy az eljárás alá vont személyekkel szemben a felelősségre vonás
mértéke megállapításánál személyre szabott, a cselekmény súlyával arányban álló büntetéseket és
intézkedéseket alkalmaztunk.
A hatóságunkhoz végrehajtásra átadott helyszíni bírságok száma 2017. évben 1924 db volt.
6. Bűn- és baleset-megelőzés
A rendőrőrsön a bűnügyi, illetve a rendészeti állomány a szükséges esetekben tájékoztatta a
sértetteket az áldozatsegítés lehetőségeiről, illetőleg az őrsön a megfelelő helyen elhelyezte az erről
készített plakátokat, szóróanyagokat.
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A megelőző vagyonvédelem keretében a BMRFK által rendelkezésre bocsájtott szóróanyagokat
minden esetben eljuttattuk a célközönséghez.
A rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. évben a bűnmegelőzési tevékenységet az országos
stratégiák és irányelvek, a hatályos ORFK normákban megfogalmazott szempontok alapján
hajtottuk végre. Folyamatosan értékelésre, elemzésre kerültek az illetékességi területen elkövetett
bűncselekmények, ezen információk, adatok alapján terveztük és hajtottuk végre a bűnmegelőzési
munkát.
2017. szeptember 1-től továbbfolytatódott az „iskola rendőre” nevet viselő program. Iskolakezdést
megelőzően területünkön található gyermekintézmények környékén forgalomtechnikai bejárásokra
került sor. Az iskolákban kihelyezésre kerültek az iskola rendőrök nevével és elérhetőségével
ellátott plakátok. A rendőrőrsön tevékenykedő iskolarendőrök egyik fő feladata, hogy az iskolai
foglalkozásokon megismertessék a tanulókat azokkal a módszerekkel, melyek segítségével
elkerülhető az áldozattá válás, valamint ismertetik azokat a lehetőségeket - szervezeteket,
személyeket - akiktől esetleges áldozattá válásuk esetén segítséget kérhetnek.
„A Szülők és a Családok a Rendőrség kiemelt Partnerei a kábítószer – bűnözés megelőzésében”
program keretén belül 2017 évben minden hónapban telefonos ügyelet, fogadóóra megtartására
került sor, ennek során 1 esetben történt bejelentés a lakosság részéről
Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság illetékességi területén valamennyi települést érintően
konzultációs fórumokat tartottunk, melynek témaköre a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét
leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések – szükség szerinti – megtétele,
a lakosság véleményét, igényét figyelembe véve.
Kifejezetten jó az együttműködésünk a városi családsegítő szolgálat vezetőjével és a gyámhivatal
vezetőjével.
A baleset-megelőzési tevékenység keretében a helyi általános iskolákban, óvodákban tartottunk
oktatást, vizsgát, felkészítést, versenyeket, rajzpályázatokat (Megvilágosodás napja, Nyári ifjúsági
táborban előadás, kerékpáros versenyek, rajzpályázat, stb.)
7. Együttműködés
Az Önkormányzattal továbbra is hagyományosan jónak mondható és folyamatos a kapcsolatunk,
kölcsönösen igyekszünk segíteni egymás munkáját, bármilyen probléma felvetődése esetén annak
azonnali orvoslására törekszünk.
Jó a munkakapcsolatunk a Gyomaendrődi Járási Hivatal szerveivel, a Gyámhivatallal, a
Családsegítő - Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat munkatársaival.
Az Önkormányzattal, illetve a Gyámhivatallal együttműködtünk a családon belüli erőszak és a
kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában, melyet megkülönböztetett
figyelemmel végeztünk az év során.
Az elmúlt évek során és a jövőben is folyamatosan együttműködtünk – a közlekedésbiztonsági
feladatok teljesítése körében - az önkormányzat Városüzemeltetési Osztályával.

9
A több éve kialakult jó munkakapcsolat továbbra is folyamatos a Körös-Maros Nemzeti Park
alkalmazásában dolgozó természetvédelmi őrökkel.
Az értékelt időszakban Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel folyamatos volt a kapcsolattartás. A
szolgálat ellátása során az egyesület tagjai rendszeresen segítették munkánkat a különböző akciók
végrehajtása, rendezvények biztosítása során. Jelzéssel éltek bűncselekmények, szabálysértések
észlelése esetén, részt vettek bűn- és baleset-megelőzési akciókban (fokozott ellenőrzések), temetői
biztosításban, gyalogátkelőhely biztosításban, eltűnt személyek felkutatásban. Az egyesület tagjai a
vállalt feladataik teljesítésén túl továbbra is figyelmet fordítottak a vagyon elleni jogsértések
megelőzésére, ezáltal eredményesen hozzájárultak a lakosság biztonságérzetének javításához.
Az együttműködési megállapodásban rögzített feladatok megvalósultak, a helyi polgárőr egyesület
tagjai és a körzeti megbízottak, valamint a járőrök közös szolgálatot láttak el a 2017. év során 139
alkalommal 252 fő polgárőr 894 órában.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén található települési önkormányzatok a
Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves
felmérés adatai folyamatosan emelkedést mutatnak.
„Hogyan minősíti a településen végzett rendőri tevékenységet?” kérdésre adott válaszok átlaga
(Értékelési skála: 15)

A közterületek rendjének fenntartása, a közbiztonság és a közrend erősítése a jövőben is kiemelt cél
Gyomaendrőd vonatkozásában is, a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő többi településhez
hasonlóan. Kiemelt feladatként szerepel a közterületen elkövetett bűncselekmények számának
visszaszorítása, a már elkövetett bűncselekmények gyors, hatékony felderítése, együttműködve a
bűnügyi feladatokat ellátó egységekkel; továbbá a jogsértések elkövetését lehetővé tevő okok,
mulasztások felderítése és hatékony fellépés e tényezőkkel szemben.
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Továbbra is az egyik legfontosabb célunk, hogy Gyomaendrőd és vonzáskörzetében erősítsük a
lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét, fenntartsuk a közterületi rendet, megóvjuk a
köznyugalmat.
2018. évre a Szarvasi Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az alábbiak:










A 2018. évi országgyűlési képviselői választással kapcsolatos rendőri feladatok ellátása.
Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és
következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok
schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, ennek keretében különösen a halálos balesetek
és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.
Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony
fellépés, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása,
eredményességének biztosítása.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény, valamint az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépéséből eredő feladatok végrehajtása,
hatékony, jog- és szakszerű alkalmazása.
Az elektronikus ügyintézési feladatok hatékony végrehajtása.

Köszönetet mondok a polgárőrségnek, a társszerveknek, minden gyomaendrődi polgárnak, aki
segítette munkánkat.
Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék munkánkat, támogassanak bennünket, hogy
tevékenységünkkel továbbra is a lakosságot szolgáljuk. Kérem Önöktől a beszámoló elfogadását.
Szarvas, 2018. május 22.
Tisztelettel:
Oltyán Sándor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

2.számú melléklet a Gyomaendőrd Város 2017. évi közbiztonságának helyzetéről,
valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóhoz
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Végrehajtott elővezetések száma
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Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
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Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi
tevékenységéről
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdésének
értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén
működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Gyomaendrőd Város tekintetében Bíró Zoltán tűzoltó alezredes, parancsnok elkészítette a 2017. évről szóló
tájékoztató, beszámoló anyagot, melyet elfogadásra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elé terjesztett.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a
képviselő-testületnek annak elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a
képviselő-testületnek annak elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a
képviselő-testületnek annak elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben
elvégzett feladatairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BÉKÉS MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
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SZARVASI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

BESZÁMOLÓ
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2017. évben elvégzett feladatairól.

Előterjesztő:
Bíró Zoltán
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok
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I. BEVEZETŐ – A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság bemutatása
A Szarvasi HTP működési területe 821 km2 nagyságú, két járás 8 településén több mint 42
ezer állampolgár védelmére terjed ki. A tűzoltóparancsnokság 11 település vonatkozásában lát
el polgári védelmi feladatokat: 2 település I., 6 település II., 3 település III-as
katasztrófavédelmi osztályba tartozik, fő veszélyeztetettség az árvíz és a belvíz. A működési
területen egy önkormányzati tűzoltóság és két IV. kategóriás önkéntes tűzoltó egyesület
található. Mindkét járásban működik önkéntes mentőszervezet, illetve 4 településen települési
mentőszervezet is megalakult. A működési területen két létesítmény került kijelölésre
létfontosságú rendszerelemként. A működési területen három alsó küszöbérték alatti
veszélyes üzem található.
II. Tűzoltósági szakterület____________________________________________________
Vonulási adatok
2017. évben a működési területünkön 106 tűzeset, 108 műszaki mentés, 39 téves jelzés
történt.
Kiemelt esemény volt a június és augusztus hónapokban történt viharkár felszámolás amely
elsősorban Orosházát és térségét érintette, de működési területünkön is nagy számban okozott
károkat a rendkívüli időjárás. A viharkárok Gyomaendrődöt is érintették, a műszaki mentések
megemelkedett száma ennek köszönhető.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe:
-

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

településekre terjedt ki. Változás nem történt az előző évhez képest.
Gyomaendrőd közigazgatási területén 2017. évben 31 esetben volt riasztás tűzesethez,
ahol 23 esetben beavatkozásra is szükség volt, 4 esetben kiérkezés előtt felszámolásra
került. 4 esetben téves jelzés történt.
56 esetben történt műszaki mentési esemény: 54 esetben beavatkozásra volt szükség, 2
esetben a kiérkezés előtt felszámolásra került.
Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai nagymértékben befolyásolták a tűzesetek és a
műszaki mentések számát - aszály, belvíz, rendkívüli meleg, rövid idő alatt nagy mennyiségű
csapadék, szélvihar, jégeső. 2013. év óta országos szinten folyamatosan csökkent a tűzesetek
száma az előző évekhez viszonyítva, 2016. évre elmondható, hogy mintegy 50 %-al kevesebb
tűz keletkezett mint 2012-ben illetve az azt megelőző években. 2017-ben országosan
emelkedett a tűzesetek száma, amely megyénkben és járási szinteken is jól kimutatható. Az
emelkedés hátterében a szabadtéri tüzek számának növekedése áll.
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A tűzesetek számának alakulása Gyomaendrődön
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Gyomaendrőd tekintetében az 2017-es összes eseményszám 20%-os emelkedést mutat az
előző évihez viszonyítva. A tűzesetek számának emelkedése okozta az eseményszám
növekedését, amelyben jelentősen közrejátszott a szabadtéri tűzesetek számának emelkedése.
A műszaki mentési beavatkozások száma 2017. évben is meghaladta a tűzesetek számát
(kétszer annyi) Gyomaendrőd közigazgatási területén, amely a szélsőséges időjárásnak
köszönhető.
A tűzesetek számának növekedésében nagy szerepet játszott az a körülmény hogy az időjárás
kedvezett a szabadtéri tüzek kialakulásának - 11 esetben vonultak a tűzoltó egységek
szabadtéri tűzhöz Gyomaendrőd közigazgatási területén.
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Tűzvizsgálati hatósági eljárás megindítása a kirendeltség illetékességi területén keletkezett
tűzesettel kapcsolatban 7 alkalommal történt. Gyomaendrődön 1 esetben indult
tűzvizsgálat tűzesetet követően 2017. évben.
A száraz időszakban megnövekvő szabadtéri tüzek megelőzése érdekében tájékoztatásra
kerültek az önkormányzatok az égetés tűzvédelmi szabályairól, majd az aratási munkákat
megelőzően újabb felhívás lett közzétéve a falugazdák és jegyzők számára.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény változása jelentősen érintette a korábbi önkéntes tűzoltóságokat, önkéntes tűzoltó
egyesületeket. Az önkormányzati tűzoltóság működését, gazdálkodását, felszereltségét és
szolgálatellátását folyamatosan ellenőriztük illetve ellenőrizzük. A tűzoltóparancsnokság
működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület működik (Gyomaendrőd, Kondoros),
melyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk.
1

Gyakorlatok:
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a működési területén 74 alkalommal tartott
gyakorlatot különböző létesítményekben: helyismereti gyakorlatok, szituációs begyakorló
gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok.
2017. évben az alábbi gyakorlatok kerültek megtartásra Gyomaendrődön:
Gyomaendrőd, Hősök út 43. (Szent Gellért Katolikus Gimnázium) - helyismereti
foglalkozás
Gyomaendrőd, VI.Kerület - 540 (LIVIEL Kft) - helyismereti foglalkozás
Gyomaendrőd, Szabadság tér 8. (Körös Szálloda és Étterem ) - helyismereti foglalkozás
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (Varga Lajos Sportcsarnok) – szituációs begyakorló
gyakorlat
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21. (Szent Antal Népház) - ellenőrző gyakorlat
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 65. (Gyomaendrőd Vasútállomás) - helyismereti
foglalkozás
Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. (Őszikék Idősek Otthona) - helyismereti foglalkozás
Gyomaendrőd, Ipari Park utca hrsz. 3741/38. (Gabonatároló és Logisztikai Kft.) helyismereti foglalkozás
Minden Gyomaendrődön tartott gyakorlaton részt vett az önkormányzati tűzoltóság
állománya is.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyzete, együttműködés
A Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület alapvetően hagyományőrző tevékenységet folytat.
Az egyesület 2017. évben is kizárólag a IV. kategóriát célozta meg, amely alapvetően a
hagyományőrzést helyezte előtérbe. Aktívan részt vettek a település rendezvényein.
Az egyesület 2017. évben is részt vett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által
kiírt pályázaton. A pályázaton 1 db egykezes benzinmotoros láncfűrészt, terelőkúpokat
valamint gépjármű műszaki vizsgáztatásához való hozzájárulást nyert el az egyesület 200 ezer
forint értékben.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati munkát szakmai szempontból
segítette.
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A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülettel
együttműködési megállapodást kötött 2014. évben.
Az önkormányzati tűzoltóság helyzete, együttműködés
A katasztrófavédelmi szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést az a hivatásos
tűzoltóparancsnokság parancsnoka köteles gyakorolni, akinek működési területén belül
található az önkormányzati tűzoltóság székhely szerinti települése.
Az éves vonulások száma 87
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 23
- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 53
- Téves jelzés: 4
- Szarvasi HTP-al együtt 4 db tűzeset és 3 db műszaki mentés került
felszámolásra
.
A beavatkozó állomány mindegyike rendelkezik a számára előírt képesítéssel. Az
önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes
jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal látja el: 11 főállású és 7 önkéntes.
A gépjármű-és technikai eszközállomány jó állapotú. Az önkormányzati tűzoltóság 1 db
MERCEDES 1222 típusú és 1 db MERCEDES 1019 típusú gépjárműfecskendőt tart
készenlétben.
A védőeszközök, felszerelések időszakos felülvizsgálata el van végezve. A személyi állomány
szakmai felkészültsége jó. A kiképzés az éves kiképzési terv szerint történt. 2017. évben a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2 alkalommal győződött meg az önkormányzati
tűzoltóság felkészültségi szintjéről célellenőrzések formájában. 4 alkalommal a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzett ellenőrzéseket. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 6 alkalommal tartott ellenőrzést az önkormányzati tűzoltóságon.
1 alkalommal a BM OKF mobil ellenőrző szolgálat is ellenőrzést tartott a tűzoltóságon.
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság egy esetben sem merült fel.
Amennyiben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkormányzati tűzoltóság
elsődleges műveleti körzetén található településen tartott gyakorlatot, minden esetben bevonta
az önkormányzati tűzoltóság állományát.
Az önkormányzati tűzoltóság önállóan 14 esetben hajtott végre gyakorlatot: 2 esetben
parancsnoki ellenőrző gyakorlat, 4 esetben szituációs begyakorló gyakorlat, 8 esetben
helyismereti foglalkozás.
III. Polgári védelmi szakterület________________________________________________
A parancsnokságon a polgári védelmi feladatokat a parancsnok, a parancsnok-helyettes és a
katasztrófavédelmi megbízott végzi.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alárendeltségében végzi feladatait a
gyomaendrődi katasztrófavédelmi megbízott.
A közbiztonsági referensi munkakör az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt
településen kinevezésre került, illetve a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken
is kijelölésre került. Illetékességi területünkön 14 fő közbiztonsági referens( illetve helyettes)
végzi munkáját.
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A Szarvasi Járási Helyi Védelmi Bizottság területéhez 6 település tartozik, melyek
veszélyeztetettségének felmérését 2017. augusztus - szeptember hónapban a települések
bevonásával felülvizsgáltuk. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a települési
javaslatok beérkezését követően azokat a társszervek területileg illetékes szervezeti
egységeinek bevonásával felülvizsgálta
A Szarvasi Járási Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén lévő települések
vonatkozásában Kondoros belvízi veszélyeztetettségének csökkenését követően a település
katasztrófavédelmi besorolása a korábbi I. katasztrófavédelmi osztályról II.
katasztrófavédelmi osztályra változott.
Gyomaendrőd Járási Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén lévő települések
vonatkozásában a katasztrófavédelmi besorolás egy esetben sem változott.
Illetékességi terület
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területe 2017. évben:
-

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

településekre terjedt ki. Változás nem történt az előző évhez képest.
Kiemelt feladatok
‐ A Szarvasi Ótemplomi szeretetszolgálat átmeneti szálláshelyet rendezett be Szarvason,
melyhez az Igazgatóság ágyakkal és takarókkal járult hozzá, segítségnyújtás a
berendezésben.
‐ Végrehajtásra került az árvízi védekezésbe bevonható határozattal lebiztosított
teherszállító járművek telephelyi ellenőrzése végrehajtásra került.
‐ Az I-II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések belvízvédelmi rendszereinek
ellenőrzése végrehajtásra került.
‐ A járási mentőcsoportok éles alkalmazására 2017. évben 1 esetben került sor: A
Vidra Mentőcsoport 2017. november hónapban eltűnt idős személy keresésében
közreműködött.
‐ A települési veszélyelhárítási tervek pontosítása megtörtént a közbiztonsági referensek
bevonásával.
‐ A tömegétkeztetési helyek, befogadóhelyek ellenőrzése megtörtént.
‐ A Körös-Kondor és a Vidra Járási Mentőcsoportok sikeresen pályáztak eszközökre,
felszerelésekre az önkéntes mentőszervezetek részére kiírt pályázaton.
‐ A mentőcsoportok részére 3-3 gyakorlat került szervezésre illetve végrehajtásra az I.
félévben (műszaki egység, egészségügyi egység, kutyás egység): Gyomaendrődön a
Vidra Mentőcsoport árvízvédelmi feladatokra való elméleti felkészítése és
gyakorlatban pedig egy befogadóhely berendezése.
‐ Részvétel a CONVEX 3 nukleáris baleset elhárítási nemzetközi gyakorlaton.
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Helyi Védelmi Bizottság
A Helyi Védelmi Bizottság 2017. április és október hónapban soros ülés került megtartásra,
amelyen az aktuális feladatok kerültek feldolgozásra. 2017. év folyamán 4 országos
törzsvezetési gyakorlat és 2 megyei szintű operatív törzs kommunikációs gyakorlat került
végrehajtásra, melyeken a Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi operatív törzs
(katasztrófavédelmi munkacsoport) állománya vett részt.
IV. Iparbiztonsági szakterület_________________________________________________
Veszélyes tevékenységek végzése
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 3 súlyos káresemény
elhárítási készítésére kötelezett üzem található: a Gallicoop Zrt. és az Aufwind Scmack Első
Biogáz Szolgáltató Kft. Biogáz üzem, valamint a Pioneer Hi-Bred Zrt. Ezekben az
üzemekben az elfogadott súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) gyakoroltatásra került Gallicoop Zrt. 2017. május hónapban, az Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.
Szarvas 2017. szeptember hónapban került megtartásra. A Pioneer Hi-Bred Zrt. esetében első
alkalommal 2018. április hónapban kerül végrehajtásra a SKET gyakorlat.
Veszélyes áru szállítás (ADR, RID) ellenőrzések:
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 2017. évben végzett
ellenőrzések:
ADR közúti ellenőrzés:
14 alkalommal
ADR telephelyi ellenőrzés: 11 alkalommal
RID vasúti ellenőrzés:
2 alkalommal
Hulladékszállítás:
A Katasztrófavédelem területi szerve a közegészségügyi járvány veszély esetén a
közszolgáltatás folytatására ideiglenes közszolgáltató (hulladékszállító vállalkozás)
kijelölésére kötelezett.
Gyomaendrődön a lakossági kommunális hulladékszállítás folyamatos, probléma nem
merült fel 2017. évben illetve azt megelőzően sem.
Létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése és védelme:
A Pioneer HI-BRED Termelő és Szolgáltató Zrt. Szarvas, Ipartelep 0718/18. hrsz. alatti
telephelye, valamint a Békésszentandrási Vízierőmű került kijelölésre, mint létfontosságú
rendszerelem.
Gyomaendrődön nincs olyan létesítmény, amely indokolta volna a nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölést.
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V. Közösségi szolgálat, ifjúságnevelés___________________________________________
A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése,
amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy
közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei
igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során
megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák
megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és
későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük
biztonságáért.
Közösségi szolgálatot 37 diák teljesített parancsnokságunkon 2017. évben. A Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóságon is rendszeresen
teljesítenek közösségi szolgálatot a középiskolás diákok.
Az elmúlt években igen szép eredményt értek el a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyen mind az általános, mind a középiskolás csapatok, általános iskolás
csapatunk két alkalommal is bejutott az országos döntőbe. Ez bizonyítja felkészültségüket és
akarásukat egyaránt. Kirendeltségi szinten kiemelten fontosnak tartjuk mindkét korosztály
katasztrófavédelmi felkészítését, gyakoroltatását.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén található általános és
középiskolák szép eredményekkel zárják évről évre a versenyeket. A gyomaendrődi Bethlen
Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
versenycsapata a kirendeltségi szintű fordulót megnyerte kategóriájában, és a megyei
versenyen is I. helyezést ért el.
A békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános Iskola csapata 2017. évben VII.
helyezést ért el az országos döntőn.
VI. Rendezvények___________________________________________________
2017. március 24-én ünnepélyes keretek között került átadásra az új szarvasi tűzoltó laktanya
átadására.
A parancsnokság 2017. május 04-én, a Tűzoltó napon megemlékezést tartott, valamint részt
vett a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett Tűzoltó Napi
ünnepségen is.
2017. június hónapban a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség katasztrófavédelmi
ifjúsági tábort szervezett Szarvason melyen 28 fő gyermek vett részt.
2017. december 05-én hagyományosan megrendezésre került a télapó ünnepség a
parancsnokság épületében, melyen 51 gyermek vett részt. A rendezvényt támogatta a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Körös-Sárréti Katasztrófa - és Polgári Védelmi
Egyesület, a 105 Alapítvány Szarvas valamint a Vigil Szabadidősport Klub is.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság is rendszeresen részt vett a működési terület településein
megtartott rendezvényeken, igény szerint tűzoltó bemutatót tartottunk.
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2017. december 12-én Szarvason nagy számú érdeklődés mellett került bemutatásra az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság tűz-konténere, amely az adventi ünnepkör veszélyeire
hívta fel a figyelmet.
Nagy sikere volt az évek óta megtartásra kerülő katasztrófavédelmi gyermeknap
programnak, mely során nagy számban látogatták meg az érdeklődők a tűzoltóságot.
A programhoz Gyomaendrődön csatlakozott az önkormányzati tűzoltóság is.
Ezen kívül is lehetőséget nyújtottunk minden érdeklődőnek az új tűzoltó laktanya
látogatására.
VII. Hatósági szakterület _____________________________________________________
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya 2017-ben 4 fővel látta el az
integrált katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi tájékoztató tevékenységet.
A területen elsősorban mezőgazdasági, másodsorban ipari és szociális tevékenység folyik,
ennek a sajátosságnak megfelelően a kirendeltség elsődleges célja ezeken a területeken a
tüzek és ipari balesetek megelőzése.
A cél elérése érdekében a kirendeltség 2017-ben is nagy hangsúlyt fektetett a fenti
rendeltetésű építményekkel, szabadterekkel és intézményekkel kapcsolatosan a hatósági
eszközökkel és a tájékoztató (tanácsadó) tevékenységgel történő megelőzésre.
1. Feladatok
A 2015. március 5-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt
tűzmegelőzési koncepció elsajátítása érdekében továbbra is képzéseket tartottunk és
képzéseken vettünk részt. 2017-ben több új Tűzvédelmi Műszaki Irányelv módosult, amelyek
tartalmának megismeréséről és elsajátításáról helyiszinten gondoskodtunk.
Kiemelt feladat volt a tűzmegelőzés területén a szándékosan megtévesztő jelzések, és a
gondatlanságból elkövetett téves riasztások elkerülésére tett intézkedések. Ennek érdekében
minden automatikus tűzjelző berendezés téves jelzés után hatósági ellenőrzés keretében
vizsgáltuk, hogy a tűzjelző berendezés megfelelően karbantartott, felülvizsgált-e, továbbá mi
vezethetett a téves riasztás kialakulásához. Több üzemeltetőnél is elértük az elmúlt időben,
hogy felújítsa az automatikus tűzjelző berendezéseit, ezzel csökkentve a téves jelzések
számát.
2018. január 1-jén lépett hatályba a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
amellyel kapcsolatosan 2017. II. félévében jelentős mennyiségű feladatot végeztünk el. A
közigazgatási reform jelentős mértékben alakítja át az eljárásrendjeinket, iratmintáinkat,
továbbá azzal kapcsolatban számtalan ágazati jogszabály jelenik meg. A felkészülés
érdekében országos, regionális, területi és helyi képzéseken vettünk részt. Fentiekkel
egyidőben elkezdtük az elektronikus ügyintézésre történő felkészülést is, amely szintén
jelentős terhet jelent a hatósági feladatokat ellátó állomány részére. Rövid időre bevezetésre
került a HAMAR adatszolgáltatási rendszer használata, amely a szoftver hiányosságai miatt
felfüggesztésre került.
2017-ben visszatértünk a mezőgazdasági erő- és munkagépek aratás közbeni ellenőrzéséhez,
továbbá több mezőgazdasággal foglalkozó szervezet átfogó ellenőrzését hajtottuk végre.
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Továbbá az illetékességi területen valamennyi óvoda és iskola ellenőrzését elvégeztük. Az
előző évekhez viszonyítva megnőtt a szabadtéri tüzek száma, amely a rendkívül száraz és
meleg nyári időjárásnak köszönhető.
A kéményseprő-ipari szolgáltatást 2017. március 1-től a katasztrófavédelem szerve látja el a
területünkön, amellyel kapcsolatban többlet feladat nem érkezett a tárgyi évben.
2. Hatósági és szakhatósági ügyek alakulása
Az előző évhez viszonyítva a hatósági eljárások száma nem emelkedett, de a tűzvédelmi
szabálytalanságok felderítési mutatója növekedett, amelyet a kiszabott tűzvédelmi bírságok
összegének emelkedése jelez. A szakhatósági eljárások száma csökkent a 2016-os évhez
képest, mert kevesebb építési és útépítési engedélyezési eljárás történt.
A hatósági ügyek a szakterületi megoszlás szerint elsősorban a tűzvédelmi szakterületet
érintették. A szakhatósági eljárások közül minden ügy a tűzvédelmi szakterületet érintette, a
legtöbb eljárás mezőgazdasági rendeltetésű 500 m2 feletti AK kockázati osztályba tartozó
épülettel kapcsolatosan került lefolytatásra.
Jelentősen nőtt a hatósági ellenőrzések száma tűzmegelőzési szakterületen.
Az eredményesebb ellenőrzési tevékenység érdekében kirendeltségünk több esetben a
társhatóságokkal közös supervisori ellenőrzéseket szervezett, az ipari balesetek, a kockázati
helyszínek és a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében.
A kirendeltség határozata ellen az igazgatóságon II. fokú eljárás nem indult.
3. Szankciók
A feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében az esetek döntő többségében hatósági
felhívást kapott az ügyfél, de ahol jogszabály kötelezővé teszi pénzbüntetés kiszabását, akkor
bírság kiszabására kerül sor.
2015-ben 8 RID bírság, 7 ADR bírság és 20 tűzvédelmi bírság került jogerősen kiszabásra.
2017-ban 3 RID bírság, 4 ADR bírság és 18 tűzvédelmi bírság került jogerősen kiszabásra. A
tűzvédelmi bírság összegének jelentős emelkedése a súlyosabb mértékű szabálytalanságok
miatt történt.
4. Oktatás, képzés
A kirendeltség hatósági ügyintézői részére hetente kerül megtartásra továbbképzés, a
folyamatos jogszabályváltozások miatt, az egységes jogszabály alkalmazás érdekében,
valamint a lehetőségekhez képest folyamatos ellenőrzés és kapcsolattartás van az előadókkal.
Az integrált hatósági osztály létrehozásával és a jogszabályok folyamatos változása miatt
továbbképzéseket és egyeztetéseket tartottunk, tűzvédelmi, polgári védelmi, és iparbiztonsági
szakterület vonatkozásában egyaránt.
5. Tűzvédelmi tájékoztató tevékenység
A kirendeltség a tűzmegelőzés érdekében folyamatosan tájékoztatja a lakosságot és a
vállalatokat a betartandó tűzvédelmi szabályokról. A médiában, webes felületen és írásban is
több lakossági tájékoztató is megjelent. Az kirendeltség az alábbi tevékenységeket végezte a
prevenció érdekében:
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tájékoztatót adott ki a tüzelő- és fűtő berendezések, égéstermék-elvezetők biztonságos
használatára,
a társasházak részére fórumokat tartottunk, továbbá tájékoztató anyagot adtunk ki a
lakóépületek biztonságosabb használata érdekében,
a szociális ápolásra szoruló, cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes
személyek életkörülményeinek tűzvédelmi szempontú biztonságossá tételével
kapcsolatosan tájékoztató anyagot állított össze a szakápolók részére,
szabadtéri tüzek megelőzése érdekében előadásokat tartott, fórumokon és
gépszemléken vett részt,
a mezőgazdasági, erdő és vegetációs tüzek megelőzése érdekében tájékoztatót adott ki
az önkormányzatoknak, a falugazdászoknak, és a saját honlapján és a médiában is
megjelenítette,
tájékoztatót adott ki a szabadtéri rendezvények és a zenés, táncos rendezvények
tűzvédelmi és lakosságvédelmi szabályairól.

A 2017. évi megelőzési tevékenységet az ügyfélközpontúság jellemezte, amelyet az ügyfelek
részéről tett pozitív visszhangok alapján folytatni kívánunk.
1. ábra Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások száma
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2. ábra Hatósági ellenőrzések és szemlék statisztikája

Gyomaendrődön tűzvédelmi hatósági ellenőrzést 8 esetben folytatott le a kirendeltség
2017. évben.
Hatósági ellenőrzést követő felhívással 4 esetben kellett élni.
Szakhatósági ügyben 14 esetben kellett közreműködni 2017-ben Gyomaendrődön.
Tűzesetet követő hatósági bizonyítvány kiadására 3 esetben került sor.
Gyomaendrődön tűzvédelmi bírság kiszabására 3 esetben került sor 2017-ben.
VIII. Műszaki szakterület_____________________________________________________
2017-ban 1 db MERCEDES ATEGO 4000, és 2 db MERCEDES TLF 2000 típusú
gépjárműfecskendővel látta el alapvető feladatait a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.
Kiemelt feladat volt a 2017. augusztus 31-én átvett RÁBA R16 AQUADUX-X
gépjárműfecskendő rendszerbeállítása, amely 2017. szeptember 26-án történt meg.
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján
készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.
A tűzoltóparancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, melyet álló és
folyóvizeken tudunk alkalmazni.
A tűzoltásvezetői és az egyéb ügyintézési feladatokat egy Mitsubishi L200 típusú terepjáró
gépjárművel láttuk el.
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Kiemelt feladat volt a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában az új
tűzoltólaktanyába való átköltözés megszervezése, illetve végrehajtása. Fontos feladat
volt – és jelenleg is az - a laktanyában található technikai berendezések működésének
folyamatos figyelemmel kísérése, a garanciális bejárásokon való részvétel.
IX. A következő év célkitűzései_________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya eddigi tevékenységét a
jogszabályi keretek között, a szervezeti változással járó új feladatokhoz alkalmazkodva,
hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a 2018. év vonatkozásában az alábbi
célokat tűzte ki:









az új tűzoltólaktanyába üzemeltetése, garanciális problémák feltárása, kezelése
jó kapcsolatot a társszervekkel, a polgármesterekkel, a hivatalok dolgozóival,
közbiztonsági referensekkel, a kormányhivatal dolgozóival, a vállalkozókkal,
valamint a lakossággal
szabadtéri tűzesetek számának visszaszorítása, ezzel kapcsolatos lakossági
tájékoztatás további erősítése, a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok
lakossággal történő megismertetése – helyi médiák bevonása a tájékoztatásba.
a
szén-monoxid
mérgezések
megelőzése
érdekében
intenzív
lakosságtájékoztatás
a járási és települési mentőcsoportok létszámának bővítése, gyakorlatok,
felkészítések végrehajtása annak érdekében, hogy a járásban élő emberek
biztonságérzetét növeljük
pályázati lehetőségek kiaknázása a járási és települési mentőcsoportok
valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában
a lakossággal való kapcsolattartás további fokozása: tűzvédelmi bemutatók,
előadások, nyílt napok szervezése, települési rendezvényeken való
megjelenések
ifjúságnevelés további erősítése: nyílt napok tartása, katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyre történő felkészítés, közösségi szolgálatot teljesítők körének
növelése, oktatási intézményekben bemutatók tartása

X. Összegzés________________________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységét a hivatástudat őrzése, a
szakmai odafigyelés és a kiegyensúlyozott teljesítés jellemezte. A 2017. évre kitűzött fő
célokat mind teljesítette.
Fontos változás történt a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság életében: az új tűzoltó
laktanyába megtörtént az átköltözés, amely minden tekintetben minőségi javulást hozott a
szarvasi tűzoltók munkakörülményeiben. Az új gépjárműfecskendő rendszerbe állítása a
működési terület egészének védelmét szolgálja. A tűzoltók folyamatos képzése, a
gépjárműpark folyamatos fejlesztése, az ingatlanfejlesztések mind garanciát jelentenek a
működési területen élő mintegy 42 ezer állampolgár biztonságának fokozásához.
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1. számú melléklet

A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 2017. évben

Település
Szarvas

város

Működési terület

Békésszentandrás nagyközség

Lakosság (e fő)

Terület (km2)

16,208

161,57

3,716

77,45

Csabacsűd

nagyközség

1,813

66,85

Kardos

község

0,605

42,79

Örménykút

község

0,369

54,56

Kondoros

város

5,085

81,84

Gyomaendrőd

város

13,693

303,94

Hunya

község

0,645

32,57

42,134

821,57

Σ:

Események megoszlása 2017. évben
Szarvasi
Megnevezés
HTP
Káreset
214
Tűzeset
106
Beavatkozást igénylő
61
Kiérkezés előtt felszámolt
5
Téves jelzés
39
Szándékosan megtévesztő
jelzés
1
Utólagos tűzeset
5
Műszaki mentés
Beavatkozást igénylő
Kiérkezés előtt felszámolt
Téves jelzés

108
89
16
3

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2018. évi munkaprogramjában a május havi ülésére tervezett napirendek
között szerepel az Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása.
Az önkormányzat nevében Polgármester úr felkérte Omiliák Csaba tűzoltó parancsnokot a beszámoló elkészítésére
és Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
A felkérésnek Parancsnok úr eleget tett, és a kért határidőre benyújtotta a beszámolót, melynek megvitatását és
elfogadását kéri a Képviselő-testülettől.
A szakmai beszámoló és a pénzügyi összefoglaló az előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a
képviselő-testületnek annak elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a
képviselő-testületnek annak elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a
képviselő-testületnek annak elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

A HUNYAI, CSÁRDASZÁLLÁSI, GYOMAENDRŐDI
ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gyomaendrőd, 2018.
Omiliák Csaba
Tűzoltó parancsnok

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

I.

A tűzoltóság adott évre vonatkozó kiemelt céljainak végrehajtása

1.

A Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban
rögzített feladatok magas szakmai színvonalú és maradéktalan végrehajtása.

2.

A Tűzoltóság készenléti szolgálati feladatainak biztosítása szolgálatszervezéssel, a
továbbképzéssel, a különböző tervek és jelentések naprakész biztosításával, a
szerek felszerelések üzembiztos állapotával.

3.

Az éves gazdálkodás értékelése a parancsnok és parancsnok-helyettesek
jelenlétében.

4.

A gyakorlattervben, szereplő időpontokban a gyakorlatok megtartása.

5.

Takarékos gazdálkodással biztosítani az intézmény zavartalan működését, a
rendszeresített technikai eszközök, felszerelések üzemképes állapotát.

6.

A felvilágosító munkát az önkéntes jogkövetésre és a tulajdonosi szemlélet
kialakulására irányítani.

7.

A személyi állomány járandóságainak
megbecsülésük szem előtt tartása.

8.

A KAP Online, Pajzs rendszer újításainak megismerése.

9.

Parancsnok, parancsnok-helyetteseknek a heti és napi feladatok megbeszélése.

10.

Alkalomszerű állománygyűlés megtartása.

II.

biztosítása,

anyagi-

és

erkölcsi

A Tűzoltóság vezetése, irányítása, fő feladatai

1. Parancsnok részvétele a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testület
ülésein.
Parancsnok, Parancsnok-helyettes részvétele a Szeghalmi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
havi
vezetői
értekezletein
illetve
Szarvasi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság heti vezetői értekezletein.
A tűzoltóságunk hatékonyan együttműködik az elsődleges műveleti körzetén lévő
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.
A Tűzoltóság társadalmi kapcsolatainak erősítése.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

2. A tűzoltóság köztestületi formában működik, 11 főállású, valamint 7 fő önkéntes
vonulós létszámmal rendelkezik. A tűzoltó állomány részére az éves elméleti és
gyakorlati képzések megtartásra kerültek, melyek az oktatási naplóban lettek rögzítve.
Az éves oktatási tematika alapját a hatályban lévő jogszabályok, intézkedések
alkotják. A gyakorlati képzéseken nagy hangsúlyt fektetünk a tűzoltó taktikai
ismeretek elsajátítására. A gyakorlati képzéseket követően azonnal megtörténik az
értékelés.
3. Folyamatos kapcsolatot tartunk a németországi Schöneck testvérvárosunk
tűzoltóságával, melynek fő célkitűzései: a tűz és műszaki mentés területén a
tapasztalatcsere.
4. A helyi újságokban és a tűzoltóság honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a
tűzoltóság munkájáról, és a lakosságot érintő tűzvédelmi szabályokról (pl. tűgyújtási
tilalom).
5. A munkavédelmi feladatokat egy külsős munkavédelmi szakember segítségével látjuk
el. A munkavédelmi szakember bevonásával kerültek megtartásra a munkavédelmi
oktatások. A munkavédelmi szemlék és ellenőrzések dokumentált módon
megtalálhatók.

III.

Szakmai munka végzésének fontosabb feladatai

1. A 2017. évben a Tűzoltóság 27 db műszaki mentéshez, 56 db tűzesethez illetve 4 db

téves jelzéshez vonult. Az éves vonulások száma 87db.
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 17db
- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 48db
- Téves jelzés: 4db
- Hivatásos tűzoltósággal együtt 18 db káresetet számoltunk fel.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130
2. A napi szolgálatot 2 fő, ebből híradó ügyeletet folyamatosan egy fő látja el 24 órás

szolgálatváltásban. A híradó ügyeletes TÜRR rendszer segítségével riasztja a
gépjárműfecskendőre beosztott állományt.
3. A 2017. évben a tűzoltóságunk 2 db parancsnoki ellenőrző gyakorlaton és 4 db
begyakorló gyakorlaton, 8db helyismereti gyakorlaton vett részt az állomány. A
tűzoltóságunk részt vett az elsődleges műveleti körzetén megtartott hívatásos
tűzoltóság helyismereti, begyakorló, parancsnoki ellenőrző gyakorlatain, ezzel is
gyakorolva, erősítve a közös beavatkozások biztonságát és sikerességét.
A gyakorlatok minden esetben sikeresen zárultak. A gyakorlatokon a személyi
állomány a kapott feladatokat végrehajtotta, a gyakorlat során felmerült taktikai
megoldások az értékeléskor ki lett elemezve. A gyakorlatokon a szerparancsnok,
beavatkozó állomány munkája minden esetben megfelelő volt.
4. A 2017-es évben 13db ellenőrzés történt a tűzoltóságunkon.
Ellenőrzések megoszlása:- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 6 db
- Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 4 db
- Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: 2db
- Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrzési Osztály: 1db
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem merült fel.

IV. Műszaki szakterület feladatainak végrehajtása
1. A tűzoltóság folyamatosan 2db középkategóriájú Mercedes gépjárműfecskendőt tart
készenlétben (MB1222, MB1019). A gépjárműfecskendő málházatta megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
A meglévő technikai eszközök az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek.
A tűzoltó laktanyát az Önkormányzati Tűzoltóság közösen használja a tűzoltó
egyesülettel, melyet folyamatosan korszerűsít.
A tűzoltó laktanya közüzemi szolgáltatásai közül a villanyt és a vízellátást az
Önkormányzat finanszírozta, ezzel is támogatva a tűzoltóságunkat.
A laktanya ingatlan állapota kielégítő.
Technikai értelemben a tűzoltóságunk el van látva a szükséges technikai eszközökkel,
így fizikai akadály nincsen a feladat ellátásnak.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130
2. A laktanyában működik vezetékes internet szolgáltatás, vezetékes telefon szolgáltatás
(06-66/386-130). Az informatikai rendszer zavartalan működése érdekében egy
aggregátort állítottunk készenlétbe.
A zavartalan informatikai rendszer működése érdekében egy mobil internet is
készenlétben van állítva a híradó ügyeleten.

V. Rendezvények
A 2017-es évben a tűzoltóság számos nem a tűzoltóság által rendezett rendezvényen
részt vett, a laktanyában több alkalommal tettek látogatást a helyi iskolák, óvodák
diákjai. A tűzoltóság részt vállal az iskolák diákjainak felkészítésében a
Katasztrófavédelem keretein belül megrendezésre kerülő versenyekre.
Tűzoltóságunk a működési területén megrendezésre került iskolai, óvodai, városi
rendezvényeken részt vett.

VI. Értékelés, célok
Az idei évre tervezett feladatokat és célokat szinte maradéktalanul sikerült
végrehajtanunk. Ennek ellenére folyamatosan szükség van fejlődésre és fejlesztésre,
aminek kidolgozása és végrehajtása folyamatosan zajlik, az aktualitások és változások
figyelembevételével. A tűzoltóság vezetői állománya és a beosztott főállású és
önkéntes állománya folyamatos képzésekkel, gyakorlatokkal kívánja biztosítani a
beavatkozás és a mindennapi tűzoltói tevékenység során a megfelelő szakmai
színvonal megtartását és emelését.
Az éves ellenőrzéseken az állomány fegyelmezettsége, hozzáállása megfelelő volt.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

VII. 2017. évi gazdasági beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság
pénzfelhasználásáról
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi
működése során 36 466 732 Ft összegű bevételt realizált, melyből 28 363 419 Ft az
Önkormányzati Tűzoltóságokat megillető normatív állami támogatás, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 2 979 240 Ft összegű működési célú támogatást biztosított,
Magyar Államkincstáron keresztül lehívott rendkívüli támogatás 5 000 000 Ft, egyéb
bevétel 124 073 Ft. 2016 évről áthozott 664 342Ft támogatás maradvány bér-és járulék
költségre lett 2017. évben felhasználva.
A Köztestületnek az állami támogatás terhére a 2017. évi működése során 28 363 419
Ft kiadása merült fel, mely támogatásból a bérköltségre 17 952 133 Ft, a munkaadókat
terhelő járulékokra 2 974 684 Ft, beruházásra, felújításra 0 Ft-ot, a egyéb működési
kiadásra 6 477 998 Ft-ot fordított. Támogatás maradvány: 958 604 Ft.
A Köztestület 2017. évben meg tudta tartani a 11 fő tűzoltó állományi létszámát,
végrehajtotta a kötelezően előírt béremelést, s a könyvelési feladatokat 1 fő megbízás
keretében látja el.
2017. évi állami normatív támogatás mellett a települési önkormányzat támogatása
hozzájárult a stabil és biztonságos működési feltételek kialakításához.
Az elszámolásban kimutatott 6 477 998 Ft összegű dologi kiadás a laktanya rezsi
költségét, a gépjárművek és kisgépek üzemanyag költségét, szakmai eszközök
biztonságtechnikai ellenőrzésének költségeit, a tűzoltók biztonságát szolgáló ruházat
vásárlását foglalja magába, valamint a gépjárművek javításával, és műszaki
vizsgáztatásával kapcsolatos kiadásokat.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság személyi
állománya eddigi tevékenységét a jogszabályi keretek között, hivatástudatát szem előtt
tartva hajtotta végre.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság alapvető
rendeltetése az elsődleges műveleti körzetében élő lakosságának élet- és
vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat.
A komplex védekezés elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését.

Gyomaendrőd, 2018-05-14
Tisztelettel:
Toldi Balázs
Elnök

Omiliák Csaba
Tűzoltó parancsnok

2017. évi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása:
2017. évben a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 7.979.240 Ft összegű támogatást utalt át feladatai ellátásához.
Az átutalt támogatásból 2.979.240 Ft forrása önkormányzati saját bevétel, 5.000.000 Ft forrása
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása.
2017. évben az önkormányzati tűzoltóságokat fenntartó önkormányzatok számára rendkívüli
támogatás igénylésére biztosított az Állam lehetőséget. Az elnyert támogatás 5 millió Ft volt, mely
összeg 2017. augusztusában átutalásra került a Tűzoltóság részére.
A kapott támogatás elszámolását Önkormányzatunk 2018. január hónapjában küldte meg a MÁK
Békés Megyei Igazgatósága részére.
Az Önkormányzat és a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság között is
megtörtént a támogatás felhasználásának elszámolása. Az 5 millió Ft‐ot a támogatott szervezet a
dolgozók 2017. július és augusztus havi bruttó bérére, járulékaira, továbbá a munkavállalók részére
2017. évre nyújtott bérkiegészítésre fordította. Az elszámolás összesítő kimutatásokkal és kifizetést
igazoló bizonylatokkal került alátámasztásra.
2017. május 19‐én Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság támogatási szerződést kötött, melynek értelmében az Önkormányzat
hozzájárul a Tűzoltóság állami támogatással nem fedezett működési kiadásainak finanszírozásához.
Ezen támogatási szerződés alapján, illetve figyelembe véve a Belügyminisztérium 2017. június 19‐ei
támogatói döntését Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Önkormányzati Tűzoltóság részére
2.979.240 Ft összegű támogatást biztosított saját bevételei terhére.
A kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról a szerződésben rögzítettek szerint a Tűzoltóság
2018. április 30. napjáig elkészítette beszámolóját.
A kapott támogatást a 2016. december, 2017. január, február, március, április, május, június és
december havi bérek járulékaira, továbbá 2017. évi jutalom és járulékai kifizetésére fordított a
Tűzoltóság.
A bérek járulékaira fordított támogatási összeg: 2.007.720 Ft, a 2017. évi jutalomra és járulékaira
fordított támogatási összeg: 971.520 Ft.
Az elszámolás melléklete egy összesítő
bankszámlakivonatok és egyéb bizonylatok.

Gyomaendrőd, 2018. május 17.

kimutatás,
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása (1.
forduló)
Megyeri László aljegyző, Molnár Zoltán Gyula főépítész, Dr. Uhrin Anna jegyző
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 önkormányzatoknak a településkép védelmét a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a
továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi
rendelet megalkotásával biztosítja. A településképi rendeletet kidolgozása és elfogadása a Tktv. szabályaival és
a végrehajtására kiadott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog intézményekről szóló 314/2012. (Xl.
8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) összhangban történt. A Tktv. 16. § (2) bekezdés b) pontja a
településképi rendelet megalkotásának határidejét 2017. december 31. napjában határozta meg.
A Tktv. 4. § (1) bekezdése szerint, a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati
kézikönyv (a továbbiakban: Tak.) készül. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kézikönyv
szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A
Települési Arculati Kézikönyvet a Képviselő-testület 54/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Ezt követően kezdődhetett meg a településképi rendelet részletszabályainak egyeztetése és a normaszöveg
végleges változatának kidolgozása amelyet most beterjesztek első fordulós megvitatásra.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a rendeletet-tervezetet alkalmasnak találja első fordulós tárgyalásra
azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárások során törekedni kell az ésszerű
mértékű deregulációra, a felvetett észrevételek és jelzések mentén pontosítani
kell a normaszöveget, javítani kell a jogszabály-tervezet belső struktúráját, és
meg kell teremteni annak belső logikai egységét is.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a rendeletet-tervezetet alkalmasnak találja első fordulós tárgyalásra
azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárások során törekedni kell az ésszerű
mértékű deregulációra, a felvetett észrevételek és jelzések mentén pontosítani
kell a normaszöveget, javítani kell a jogszabály-tervezet belső struktúráját, és
meg kell teremteni annak belső logikai egységét is.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság a rendeletet-tervezetet alkalmasnak találja első fordulós tárgyalásra
azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárások során törekedni kell az ésszerű
mértékű deregulációra, a felvetett észrevételek és jelzések mentén pontosítani
kell a normaszöveget, javítani kell a jogszabály-tervezet belső struktúráját, és
meg kell teremteni annak belső logikai egységét is.

Döntési javaslat
"Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a megalkotásra benyújtott településkép védelmét
szabályozó rendeletet-tervezetet alkalmasnak találja második fordulós tárgyalásra a következő követelmények
megvalósítását követően:
a) a szükséges további egyeztetési eljárások során törekedni kell az ésszerű mértékű deregulációra,
5

b) a bizottsági üléseken felvetett észrevételek és jelzések mentén pontosítani kell a normaszöveget,
c) javítani kell a rendelet-tervezet belső struktúráját,
d) meg kell teremteni a rendelet-tervezet belső logikai egységét és javítani annak koherenciáját és konzisztenciáját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 06. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
a)
rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és
egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
b) intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 144.553 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2018. január 1.-től április 30.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt
bérkompenzáció 3.279 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok
összegére fordítottunk.
A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 18.288 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális
Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
Az állam a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018. évben is
biztosítja a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást. A költségvetésbe beépítésre került a 2018.
január 1.-től április 30.-ig terjedő időszakra eső állami támogatásként átutalt kulturális pótlék 1.474 E Ft összege,
melyet a kulturális intézményeink, a Határ Győző Városi Könyvtár, a Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc
Kulturális Központ személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.
Határ Győző Városi Könyvtár 415 E Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet
könyvtári állomány gyarapítására és a könyvár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek gyarapítására fordíthat.
2018. évtől kezdődően az intézményeknél saját hatáskörben történik a közfoglalkoztatási program hatósági
szerződésének megkötése a Kormányhivatallal, melynek alapján a támogatás és annak felhasználása is az
intézmény költségvetésében jelentkezik a közfoglalkoztatással kapcsolatos elkülönített kormányzati funkción. A
közfoglalkoztatás előirányzatai jelen módosítás során kerültek beépítésre.
A tartalékban lévő városi rendezvények keretéből átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ
intézményünkhöz intézményfinanszírozás címén a Sajt és Túrófesztiválra meghatározott 6.000 E Ft összeg.
Az Önkormányzatnál a működési tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a
megfelelő kormányzati funkciókra.
Az Önkormányzatnál a 2017. évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé a 2017. évi áthúzódó
kiadások összegei.
Az intézmények 2017. évi maradványa - mely a Képviselő-testület által elfogadásra került a 2017. évi zárszámadás
során - szintén beépítésre került a költségvetésbe.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
A 2018. január 1.-én meglévő forgatási célú belföldi értékpapír beváltásának előirányzata a finanszírozási bevételek
között szerepel.
2017. december 29.-én utalta át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a 2018. évi állami támogatás
előlegét, mely 36.230 E Ft volt. Ezen bevétel a 2017. évi beszámolóban a finanszírozási bevételek között az
államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton került elszámolásra, melynek rendezése szükséges a 2018. évi
könyvelésben. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltak alapján az államháztartási megelőlegezés
visszafizetését és előirányzattal történő ellátását el kellett végezni, mely alapján beépítésre került a költségvetési
rendeletbe a 36.230 E Ft összeg a finanszírozási kiadások közé, forrásául a maradvány szolgál.
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A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2018. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2017. évi XCIX. 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 2018. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2018. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.090.129 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2018. évi központi
költségvetésről szóló 2017. évi XCIX. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási
számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az
összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a
költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2018. 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 2018. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Döntési javaslat
"A 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) 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 2018.
évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.090.129 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.090.129 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.337.621 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 499.830 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 169.921 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.082.757 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 2.491.178 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 703.584 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.876 ezer forint,
c) dologi kiadás 781.181 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 563.824 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.449 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 128.608 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.656 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.562.721 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 520.020 ezer forint,
b) beruházási kiadás 949.542 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 93.159 ezer forint."
(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (2a) A finanszírozási kiadások összege 36.230 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 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

adatok ezer forintban
A
B
C
Megnevezés
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
Intézményi működési bevétel
109 870
117 961
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
769 499
794 958
Működési célú átvett pénzeszköz
27 666
27 966
Közhatalmi bevételek
421 260
421 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
951 313
975 476
Működési bevétel összesen
2 279 608
2 337 621
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
25 146
25 146
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
441 617
471 584
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
3 100
3 100
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
469 863
499 830
Finanszírozási bevétel-működési célú
117 264
169 921
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
1 078 841
1 082 757
Tárgyévi bevételek összesen
3 945 576
4 090 129
Személyi juttatás
676 158
703 584
Munkaadókat terhelő járulék
108 525
112 876
Dologi kiadás
724 340
781 181
Működési célú támogatásértékű kiadás
544 727
563 824
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
111 749
133 449
Működési céltartalék
156 513
128 608
Ellátottak pénzbeli juttatása
74 860
67 656
Működési kiadás összesen
2 396 872
2 491 178
Felújítás
350 003
520 020
Beruházás
1 112 822
949 542
Egyéb felhalmozási kiadás
85 879
93 159
Felhalmozási kiadás összesen
1 548 704
1 562 721
Finanszírozási kiadások
0
36 230
Tárgyévi kiadás összesen
3 945 576
4 090 129
Összes hiány:
0
0
Működési hiány:
0
Fejlesztési hiány:
0

1

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
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
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
0
0
91 552
99 643
597 323
596 962
26 766
26 766
421 000
421 000
951 313
975 476
2 087 954
2 119 847
25 146
25 146
441 617
471 584
3 100
3 100
0
0
469 863
499 830
77 663
116 002
1 073 841
1 076 649
3 709 321
3 812 328
0
0
1 000
1 000
0
21 381
0
0
260
260
0
0
1 260
22 641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
1 260
22 641
0
0
600
600
0
2 058
0
0
0
0
0
0
600
2 658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
600
2 669
0
0
0
0
0
1 010
900
900
0
0
0
0
900
1 910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 129
29 305

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
30 029
0
6 220
0
0
0
0
6 220
0
0
0
0
0
0
0
6 220
0
7 270
1 759
0
0
0
9 029
0
0
0
0
0
0
0
9 029
0
3 228
170 417
0
0
0
173 645
0
0
0
0
0
10 472
5 000
189 117
0
109 870
769 499
27 666
421 260
951 313
2 279 608
25 146
441 617
3 100
0
469 863
117 264
1 078 841
3 945 576

1 108
32 323
0
6 220
763
0
0
0
6 983
0
0
0
0
0
9
0
6 992
0
7 270
2 367
300
0
0
9 937
0
0
0
0
0
48
0
9 985
0
3 228
170 417
0
0
0
173 645
0
0
0
0
0
24 468
5 000
203 113
0
117 961
794 958
27 966
421 260
975 476
2 337 621
25 146
471 584
3 100
0
499 830
169 921
1 082 757
4 090 129

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
Intézményi működési bevételek
0
0
Holtágak haszonbére
1 815
1 815
Földhaszonbér
4 409
4 409
Bérleti díj
20 521
20 521
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
0
0
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
9 822
9 822
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106
4 272
4 272
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
1 476
1 476
ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan
0
8 091
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
8 605
8 605
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó
12 239
12 239
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
1 594
1 594
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
1 331
1 331
Temető üzemeltetésből származó bevétel
11 000
11 000
Saját bevétel összesen:
91 552
99 643
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra
13 240
9 020
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
5 400
5 400
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő
26 753
26 753
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
0
0
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló
150 750
154 609
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló
48 400
48 400
Földalapú támogatás
12 472
12 472
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
163
163
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
5 926
5 926
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
5 163
5 163
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez
önkormányzati hj.
1 409
1 409
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
16 121
16 121
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
25 000
25 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi
Járásban
246 526
246 526
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
40 000
40 000
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
597 323
596 962
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
16 066
16 066
Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés
3 000
3 000
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
700
Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés
6 000
6 000
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
26 766
26 766
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
290 000
290 000
Építményadó
40 000
40 000
Telekadó
0
0
Magánszemélyek kommunális adója
42 000
42 000
Idegenforgalmi adó
8 000
8 000
Pótlékok, bírságok bevétele
2 000
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
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52
53
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

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
2017. évi kompenzáció
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
Szociális ágazati pótlék
Kulturális feladatok támogatása 1210*13693
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
2018. évi bérkompenzáció
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Földalapú támogatás
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
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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1 000
30 000
8 000
421 000
0
179 857
25 502
65 120
100
31 795
0
-26 573
36 971
2 514
2 049
116 918
16 721
119 657
77 476
164 614
84 897
729
10 308
0
16 569
6 429
19 660
0
951 313
2 087 954
0
13 146
0
0
0
12 000
25 146
0
5 715
42 511
90 994
70 000
45 000
73 846
95 000
17 949
0
602
441 617
0
1 500
100
200
1 300
3 100
0
0
0
469 863

1 000
30 000
8 000
421 000
0
179 857
25 502
65 120
100
31 795
707
-26 573
36 971
2 514
2 049
116 918
16 721
119 657
77 476
164 614
84 897
729
10 308
18 288
18 458
6 429
19 660
3 279
975 476
2 119 847
0
13 146
0
0
0
12 000
25 146
0
5 715
42 511
90 994
70 000
45 000
73 846
95 000
17 949
29 967
602
471 584
0
1 500
100
200
1 300
3 100
0
0
0
499 830

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

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

adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
0
0
77 663
116 002
0
11
29 129
29 305
0
9
10 472
24 468
0
48
0
78
117 264
169 921
0
0
1 073 841
626 649
0
0
0
1 108
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
1 078 841
632 757
1 196 105
802 678
0
450 000

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
Kállai Ferenc Kulturális 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
Kállai Ferenc Kulturális 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 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
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
0
0
345 729
358 997
40 154
42 124
526 051
551 378
544 727
563 824
106 409
128 109
156 513
128 608
74 860
67 580
1 794 443
1 840 620
345 703
515 720
1 099 146
934 562
85 879
93 159
1 530 728
1 543 441
0
36 230
3 325 171
3 420 291
0
0
173 884
183 444
37 275
39 151
41 052
51 162
0
0
5 340
5 340
0
0
0
76
257 551
279 173
3 300
3 300
550
550
0
0
3 850
3 850
0
0
261 401
283 023
0
0
14 917
16 691
2 855
3 032
14 844
15 301
0
0
0
0
0
0
0
0
32 616
35 024
0
0
3 570
3 715
0
0
3 570
3 715
0
0
36 186
38 739
0
0
35 399
36 439
6 816
6 935
26 156
26 422
0
0
0
0
0
0
0
0
68 371
69 796
0
0
396
1 504
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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396
0
68 767
0
13 298
2 609
7 096
0
0
0
0
23 003
1 000
0
0
1 000
0
24 003
0
17 868
3 489
12 859
0
0
0
0
34 216
0
2 660
0
2 660
0
36 876
0
75 063
15 327
96 282
0
0
0
0
186 672
0
6 500
0
6 500
0
193 172
0
676 158
108 525
724 340
544 727
111 749
156 513
74 860
2 396 872
350 003
1 112 822
85 879
1 548 704
0
3 945 576

1 504
0
71 300
0
13 963
2 675
7 223
0
0
0
0
23 861
1 000
51
0
1 051
0
24 912
0
18 625
3 562
19 417
0
0
0
0
41 604
0
2 660
0
2 660
0
44 264
0
75 425
15 397
110 278
0
0
0
0
201 100
0
6 500
0
6 500
0
207 600
0
703 584
112 876
781 181
563 824
133 449
128 608
67 656
2 491 178
520 020
949 542
93 159
1 562 721
36 230
4 090 129

6. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. 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

013350

adatok ezer forintban
C
2018.eredeti ei.

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
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D
2018.mód.ei.I.

0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
12 236
0
5 865
0
0
18 101
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
0
5 865
0
0
18 101
0
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
24 896
0
0
0

0
2 616
449
29 924
0
0
0

53
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

Ellátottak pénzbeli juttatása
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

018010

Önkormányzat elszámolása 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

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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0
24 896
0
0
0
11 000
0
21 000
0
0
32 000
0
20 674
4 078
0
0
0
0
0
24 752

0
32 989
0
0
0
11 000
0
21 000
0
0
32 000
0
20 674
4 078
0
0
0
0
0
24 752

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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
2 109
0
0
0
2 109
0
0
0
33 594
0
0

115
116
117
118 066020
119
120
121
122
123
124
125
126

Működési célú tartalék

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

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900060

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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

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

163 032020
164
165
166
167
168
169
170
171
172 047410
173
174
175
176

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
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
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0
0
33 594
0
0
0
46 902
1 500
15 840
0
0
64 242

0
0
33 594
0
1 200
0
46 464
1 500
15 840
0
0
65 004

0
0
0
0
542 915
0
0
0
542 915
0
13 751
2 456
2 276
0
0
0
0
18 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 026
0
0
9 026

0
0
0
0
559 903
0
0
0
559 903
0
13 812
2 468
2 276
0
0
0
0
18 556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 026
0
0
9 026

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

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
3 367
617
18 596
0

177
178
179
180
181 091140
182
183
184
185
186
187
188
189
190 092120
191
192
193
194
195
196
197
198
199 092120
200
201
202
203
204
205
206
207
208 091220
209
210
211
212
213
214
215
216
217 091250
218
219
220
221
222
223
224
225
226 092260
227
228
229
230
231
232
233
234
235 092260
236
237

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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
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
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.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért
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
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
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon
önkormányzati költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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2 000
0
0
15 370
0
0
0
0
0
1 964
0
0
1 964
0
0
0
17 000
0
0
0
0
17 000

2 000
0
0
24 580
0
0
0
0
0
1 964
0
0
1 964
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
4 625
902
19 473
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4 625
902
19 473
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

238
239
240
241
242
243

Dologi kiadás

244 098022
245
246
247
248
249
250
251
252
253 072112
254
255
256
257
258
259
260
261

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

262 076062
263
264
265
266
267
268
269
270
271 102021
272
273
274
275
276
277
278
279
280 104030
281
282
283
284
285
286
287
288
289 104051
290
291
292
293
294
295
296
297

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

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

0
0
0
0
0
0

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

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000

0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000

298 106020
299
300
301
302
303
304
305
306
307 107060
308
309
310
311
312
313
314
315
316 107060
317
318
319
320
321
322
323
324
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

107060

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

107060

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

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
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
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

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

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

Ellátottak pénzbeli juttatása

061030

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár

2 700
2 700

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
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 791
1 836
12 700
0
0
0
0
25 327

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 791
1 836
12 700
0
0
0
0
25 327

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
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

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

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

397 041237
398
399
400
401
402
403
404
405
406 041237
407
408
409
410
411
412
413
414
415 041237
416
417
418
419
420

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
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
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
Asztalos közmunka
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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421
422
423
424 062020
425
426
427
428
429
430
431
432
433 081045
434
435
436
437
438
439
440
441
442 084031
443
444
445
446
447
448
449
450
451 041237
452
453
454
455
456
457
458
459
460 081030
461
462
463
464
465
466
467
468
469 081061
470
471
472
473
474
475
476
477

478 107080
479
480

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
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
Sportszervezetek 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
Civil szervezetek 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
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
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
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
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán
szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2 827
580
13 961
0
0
0
0
17 368
0
0
0
0
0
13 650
0
0
13 650
0
0
0
0
0
8 050
0
0
8 050

0
137 858
13 563
52 249
0
0
0
0
203 670
0
0
0
0
0
6 900
0
0
6 900
0
0
0
8 890
0
30 814
0
0
39 704

0
141 055
13 875
52 599
0
0
0
0
207 529
0
0
0
0
0
6 900
0
0
6 900
0
0
0
8 890
0
30 814
0
0
39 704

0
83 953
8 754

0
83 953
8 754

481
482
483
484
485
486
487 092120
488
489
490
491
492
493
494
495
496 086090
497
498
499
500
501
502
503
504
505 013320
506
507
508
509
510
511
512
513
514 056010
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása
Gyomaendrődön
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
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
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
Komplex környezetvédelmi programok 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

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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153 819
0
0
0
0
246 526

153 819
0
0
0
0
246 526

0
4 491
876
34 633
0
0
0
0
40 000

0
4 491
876
34 633
0
0
0
0
40 000

0
0
0
2 800
0
0
0
0
2 800
0
0
0
15 235
0
8 580
0
0
23 815

0
0
0
4 000
0
0
0
0
4 000
0
0
0
15 235
0
8 580
0
0
23 815

0
0
0
2 476
0
0
0
0
2 476
0
345 729
40 154
526 051
544 727
106 409
0
74 860
1 637 930
1 637 930

0
0
0
2 476
0
0
0
0
2 476
0
358 997
42 124
551 378
563 824
128 109
0
67 580
1 712 012
1 712 012

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben

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

adatok ezer forintban
B
2018.eredeti ei.
700
400
6 200
14 000
2 900

C
2018.mód.ei.I.
700
400
400
350
100

8 000
1 000
480
4 000
1 500
500
10 000
990
1 622
2 202
4 404
2 540
4 600
0
2 700
3 000

2 000
1 000
480
4 000
1 500
500
10 000
990
1 622
2 202
4 404
2 540
4 600
0
2 700
3 000

3 000
5 000
5 000
3 000
2 559
0
1 200
2 000
1 110
0
0
0
0
6 323
1 500
0
30 972
2 000
4 990
16 121
156 513

3 000
5 000
5 000
3 000
2 559
0
0
2 000
1 110
0
0
0
0
6 323
1 500
1 545
30 972
2 000
4 990
16 121
128 608

Polgármesteri alap
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző
verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap
500)
Főtéri sokadalom
Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.
Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (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 20152019.
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Turisztikai elemek karbantartása
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
2017. évről áthúzódó működési költségek
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa
Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)
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
Működési célú költségvetési támogatás
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
CLLD pályázathoz megelőlegezés
TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás

Működési céltartalék összesen
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8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

A
Megnevezés

adatok ezer forintban
B
2018.eredeti ei.
0
345 703
2 000
0
10 000
4 000
12 000
10 000
216
0

C
2018.mód.ei.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járdaépítés támogatási alap
Temető felújítása
Külterületi utak felújítása
Homlokzat felújítási program
Vízmű rekonstrukciós munkák
Kollégium felújítás
Tulipános óvoda felújítása
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

11

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

42 511

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

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Irodák festése
Határ Győző Városi Könyvtár
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Népház felújítás (kémény, ajtó)
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés
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
Hulladékszállító jármű vásárlása
Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák
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 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés
önerő
Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz2018. évi felhasználás
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90 994
173 715
267
3 300
3 300
0
0
0
1 000
1 000
0
350 003
0
1 099 146
620
10 000
1 000
5 000
4 084
2 000
2 000
5 000
25 000
5 000
10 000
5 000
1 264
90 000
130 000

90 994
165 889
0
3 300
3 300
0
0
0
1 000
1 000
0
520 020
0
934 562
620
10 000
1 000
5 000
4 084
2 000
2 000
5 000
25 000
5 000
10 000
5 000
1 264
90 000
130 000

4 387
25 000
300
476
190 880

4 387
25 000
300
1 387
0

5 115
229 975

517
220 765

20 650
22 999
37 032
32 968
1 734
43 266
3 291
70 555

20 650
22 999
37 032
32 968
1 734
43 266
3 291
70 555

50 647

50 647

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

0
515 720
2 000
0
10 000
4 000
12 000
10 000
216
178 110

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

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz2019. évi felhasználás
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
Sportcsarnok eszközbeszerzés
Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám
Arculati kézikönyv II.részlet
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Páncélszekrény
Határ Győző Városi Könyvtár
Klíma és árnyékolás
Hangosítás, wifi
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés
Szent Antal Népház
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Klíma beszerelése
EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Fűtéskorszerűsítés
Eszközbeszerzés
Városi Egészségügyi Intézmény
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
TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
Első lakáshoz jutók támogatása
Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016.
88 (VI.26.) Gye. Kt. határozat
89 Környezetvédelmi alap
90 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
91 Felhalmozási céltartalék
92 CLLD tervezés önerő
93 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
94 TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
95 OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő
96 OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő
97 I. világháborús emlékmű felújítása önerő
98 Népligeti sporttelep pályázati önerő
99 Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő
100 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
101 Finanszírozási kiadások
102 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
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44 353
19 000
0
0
550
550
550
3 570
2 250
1 320
0
0
396
396
0
2 660
600
2 060
6 500
6 500
1 112 822
0
0
10 819
4 137
1 282
400
2 000
3 000
6 060
1 465
0

44 353
19 000
1 135
38 058
550
550
550
3 715
2 250
1 320
145
51
1 504
396
1 108
2 660
600
2 060
6 500
6 500
949 542
0
0
10 819
4 137
1 282
400
2 000
3 000
8 460
1 465
2 400

595
4 000
0
69 000
2 286
950
61 634
0
0
1 997
1 276
857
85 879
0
0

595
4 000
4880
69 000
2 286
950
61 158
135
300
2 038
1 276
857
93 159
36 230
36 230

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2018. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2018. évi
első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

345729

346929

58649

16,91

Munkaadót terhelő
járulékok

40154

40154

7718

19,22

Dologi kiadás

526051

524851

71832

13,69

Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.

725996

728105

208067

28,58

Tartalékok (műk.c.)

156513

152058

0

0,00

Működési kiadások össz. 1794443

1792097

346266

19,59

Felújítások

345703

345703

30819

8,91

Beruházások

1099146

1137204

83516

7,34

Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk.
16879
átadás ÁK

16879

0

0,00

Tartalék (felh.c.)

69000

69000

0

0,00

Felhalmozási kiadások
össz.

1530728

1568786

114335

7,29
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Kiadások összesen

3325171

3360883

460601

13,70

Intézményeknek nyújtott
támogatás

384150

390150

96716

24,79

Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése

0

36230

36230

100,00

3787263

593547

15,67

Kiadások mindösszesen 3709321

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és
polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start
mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2017. évről áthúzódó programelemei 2018. február 28-ával
zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%ában teljesültek, ugyanakkor a 2018. márciusában induló 7 új programelem betervezett bér és
járulékkiadásához tényleges teljesítés még nem kapcsolódik. Az időarányos alatti teljesítés továbbá azzal
indokolható, hogy a 3 EFOP-os projekt (Élethosszig tartó tanulás támogatása, Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért, Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban) esetében a
bérekre betervezett több mint 93 millió Ft-ból a vizsgált időszakban még nem történt felhasználás.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 14%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. Az időarányos alatti
felhasználás azzal indokolható, hogy a Start mintaprogram 7 programelemére betervezett 66 millió forintos
dologi keretből a vizsgált időszakban 6,6 millió forint összegű felhasználás történt, illetve a 3 EFOP-os
projektnél a dologi kiadásokra betervezett 207 millió Ft-ból mindössze 20 millió Ft jelentkezett tényleges
kiadásként.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében kis
mértékben időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás
részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek közel 29%-a volt a vizsgált időszakban. A
Liget Fürdő Nonprofit Kft. március végéig 11,5 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak
finanszírozására betervezett 17 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz,
az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. és a Gyomaszolg Kft. által
ellátott feladatokra (parkfenntartás, Sportcsarnok működtetése, temető üzemeltetése, holtágak üzemeltetése)
biztosított támogatás időarányos összege. A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz biztosított támogatás
összege 575 E Ft volt. A segélyekre megtervezett keretből 9.156 ezer Ft került felhasználásra, 12% a
felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból 31 millió Ft Ft értékű munka valósult meg:
a Hivatal épületének energetikai korszerűsítéséhez megtörtént az előleg összegének kifizetése a
kivitelező részére 25,1 millió Ft összegben
az endrődi városrész rehabilitációja projekt tervezési végszámlája 5,5 millió Ft értékben
a Hősi emlékmű felújítás szakvéleménye 116 ezer Ft összegben jelentkezett.
A tervezett beruházások 84 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
az Erzsébet ligeti sporttelepen a kerítés és lelátó megvalósításához megtörtént az önrész kifizetése
1.276 ezer Ft összegben
Ipartelep út mellett járda építés 463 ezer Ft értékben
a belvíz IX. projekt előleg számlája nettó 37.391 ezer Ft összegben
DAF hulladékszállító jármű vásárlása bruttó 38.057 ezer Ft összegben (A jármű nettó összegét a
Kistérség pénzeszköz átadás formájában visszautalta az önkormányzat részére, az áfa részt
visszaigényeltük. A tulajdonviszony rendezése miatt volt szükség ezen ügyletre.)
Szelektíven gyerekszemmel projekthez esővízgyűjtő beszerzése 79 ezer Ft értékben
Közvilágítási hálózat bővítése 4.083 ezer Ft összegben
kis értékű informatikai eszközök beszerzése 385 ezer Ft értékben
2 db klíma beszerzése 475 ezer Ft összegben
világítás korszerűsítési eszközök beszerzése 172 ezer Ft értékben
a Sportcsarnokba sporteszközök vásárlása 1.134 ezer Ft értékben

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
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Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi működési
bevétel

91552

99643

13560

13,61

Vagyoni típusú adók

82000

82000

38128

46,50

Termékek és
szolgáltatások adói

328000

328000

139125

42,42

Egyéb közhatalmi
bevétel

11000

11000

1723

15,66

Támogatás értékű
műk. bevétel,
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.

624088

624088

131697

21,10

Önk-ok
műk.támogatása

951314

952859

281962

29,59

Működési célú
maradvány

77663

116002

0

0,00

Működési bevétel
összesen

2165617

2213592

606195

27,39

Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁH- 469863
on kívülről, kölcsön
visszatér.

499830

171254

34,26

Felhalmozási célú
maradvány

1073841

1073841

0

0

Lekötött bankbetétek
megszűntetése

0

0

0

0

Felhalmozási bevétel
1543704
összesen

1573671

171254

10,88

Bevételek
mindösszesen

3787263

777449

20,53

3709321

A saját bevételek összességében az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a betervezett
bérleti díj bevételek, földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek nem havonta, azonos részletben
esedékesek, hanem esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van
megállapítva a fizetési határidő, továbbá a betervezett terményértékesítésből származó bevétel se havi
rendszerességgel realizálódik. Kamatozó kincstárjegy értékesítéséből származó bevétel összege 1.125 ezer
Ft. Az önkormányzati fejlesztések forrását és saját erejét képező megtakarítás 450 millió Ft összege
kamatozó kincstárjegybe van fektetve. A kincstárjegyek értékesítésére 2018. július hónapjában kerül sor.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 42%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 46%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 42%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók
közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
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kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó,
a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk
47%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 21%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 63.019 E Ft összege, az Autómentes Nap megszervezésére múlt
évben elnyert 194 E Ft összegű támogatás, Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatai a hivatal 2017.
negyedik negyedévi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 2.521 E Ft összegben. A Család-és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2017. évi működéséhez Hunya és Dévaványa települések átutalták a
kiegészítő támogatást 1.095 E Ft összegben, a mezőőri támogatás összege 2.700 E Ft, a mezőgazdasági
támogatások 6.479 E Ft értékben realizálódtak. A 2017. évi szúnyoggyérítési feladatokhoz érkezett
önkormányzati támogatás összege 128 E Ft. Két EFOP-os pályázathoz is érkezett előleg a vizsgált
időszakban, 18.148 E Ft a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért projekthez és 37.230 E
Ft az Élethosszig tart tanulás támogatása Gyomaendrődön projekthez.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 171
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása 8.880 ezer Ft
összegben, a Piac fejlesztésére leutalt támogatási előleg 73.846 ezer Ft összege, a Blaha úti óvoda
fejlesztésének 45.000 ezer Ft összegű támogatási előlege, a hulladékgyűjtő jármű tulajdonviszonyának
rendezéséhez kapcsolódóan a Kistérség részéről átutalt 29.966 ezer Ft, a KEHOP-os projekthez történő
területértékesítésből befolyt 13.146 ezer Ft, továbbá az út és csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén
befolyt 25 ezer Ft, valamint a lakosság részéről a lakás-, belvíz-és elemi kár kölcsön törlesztések 390 ezer Ft
összege.

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

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

173884

179294

39111

21,81

Munkaadót terhelő
járulékok

37275

38330

8057

21,02

Dologi kiadás

41052

51027

12496

24,49

Működési célú
támogatás értékű
kiadás, működési célú
pénzeszköz átadás ÁK,
segély kifizetés

5340

5416

1329

24,54

Működési kiadások
összesen

257551

274067

60993

22,25

Beruházás

550

550

20

3,64

Felújítás

3300

3300

0

0

Kiadások
mindösszesen

261401

277917

61013

21,95
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A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből a vizsgált időszakban minimális
felhasználás történt és a jubileumi jutalom terhére sem történt kifizetés 2018. március 31. napjáig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. A postaköltség a
vizsgált időszakban időarányos felett teljesült a díjak, egyéb befizetések jogcímen felmerült költségek
összege is meghaladja az időarányos teljesítést, mely a köztisztviselők 2018. évi kötelező továbbképzésére
befizetett I. félévi díjköltséggel indokolható.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 445 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 20 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, hősugárzó és porral oltó
készülék vásárlására került sor.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi műk.
bevételek

1000

1000

321

32,10

Közhatalmi bevételek 260

260

20

7,70

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

16516

4839

29,30

Irányító szervtől
kapott támogatás

260141

260141

60627

23,31

Bevételek összesen 261401

277917

65807

23,68

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege, illetve a Nemzeti Választási
Iroda által az országgyűlési választásokra biztosított 4.803 E Ft támogatási összeg.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. ei. %
ban

Személyi juttatások

14917

14917

2947

19,76

Munkaadót terhelő
járulékok

2855

2855

589

20,63

Dologi kiadás

14844

14844

2689

18,11
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Működési kiadás

32616

32616

6225

19,09

Felhalmozási kiadás 3570

3570

311

8,71

Kiadások
mindösszesen

36186

6536

18,06

36186

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzat alatti, melynek oka, hogy a betervezett jubileumi
jutalom kifizetése még nem történt meg a vizsgált időszakban, illetve a március 1-től megtervezett technikai
dolgozó bér keretéből se történt még felhasználás. A Kormány a 8/2017. (I. 23.) rendeletében döntött arról,
hogy a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018. évben
is kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást biztosít. A személyi juttatások és a járulékok
előirányzatai közé egész évre beépítésre került az állami támogatásként átutalt kulturális pótlék összege,
melynek időarányos kifizetése meg is történt a vizsgált időszak minden hónapjában.
A dologi kiadások teljesülése 18 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.268 ezer Ft-ból 508 ezer Ft-ot használt fel, azaz a
keret 22 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A készletbeszerzés és a kommunikációs szolgáltatások teljesítése a betervezett keretnek mindössze
a 10%-át érik el.
Az épület rezsi kiadásaiból az első negyedévben minimális felhasználás történt.
A beruházások között 311 ezer Ft értékben történtek beszerzések (dobogó vásárlás és riasztó kiépítés).

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi műk.
bevételek

600

600

186

31,00

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

0

936

0,00

Irányító szervtől
kapott támogatás

35586

35586

8487

23,85

Bevételek összesen 36186

36186

9609

26,55

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 936 ezer Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált
időszakban.

Kállai Ferenc Kulturális Központ

Kiadások alakulása:
ban
Megnevezés

adatok E Ft-

Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

17868

17868

4647

26,01

Munkaadót terhelő
járulékok

3489

3489

934

26,77

Dologi kiadás

12859

18859

5363

28,44

Működési kiadások
összesen

34216

40216

10944

27,21

Beruházás

2660

2660

90

3,38

Felhalmozási
kiadások összesen

2660

2660

90

3,38

Kiadások
mindösszesen

36876

42876

11034

25,73

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult. Ez
azzal indokolható, hogy a betervezett jubileumi jutalom a vizsgált időszakban kifizetésre került. A
kormányrendelet alapján az intézmény közalkalmazottai részére beépítésre és időarányosan kifizetésre is
került a kulturális illetménypótlék havonta esedékes összege.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 28%-a került felhasználásra. A közművelődési kormányzati
funkción a felhasználás mértéke 33%, amely részben a gázenergia költség 40%-os teljesítésével
indokolható, másrészt pedig a Halló! Itt a kultúrház! NKA-s pályázat megvalósításához kapcsolódó
kifizetések teljesítésével. A turisztikai elemek (kilátó, Körös Látogatóközpont, vízi színpad) dologi kiadása a
takarékos gazdálkodást tükrözi, a felhasználás mértéke 15%. Az első negyedévben a dologi kiadások közé
beépítésre került a Sajt és Túrófesztivál lebonyolítására jóváhagyott 6.000 E Ft, melyből a vizsgált
időszakban 1.764 E Ft összegű kiadás teljesült.
A beruházási kiadások között polcok és promóciós kínálók beszerzése valósult meg.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

Intézményi műk.
bevételek

7270

7270

1327

18,25

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

1759

1759

1766

100,40

Irányító szervtől
kapott támogatás

27847

33847

10800

31,91

Bevételek össz.

36876

42876

13893

32,40

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 18,25 %-on teljesültek. A művelődési háznál a tervezett
4.000 ezer Ft-nak a 16,7 %-a folyt be, a Turisztikai pályázat projektelemeinél a szezonalitási jelleg miatt
csekély összegű, 103 ezer Ft a teljesült bevétel összege. A sajt és túrófesztiválhoz kapcsolódóan a vizsgált
időszakban 556 ezer Ft bevétel realizálódott.
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott az NKA pályázat 700 ezer Ft összegű
támogatása, a 653 ezer Ft összegű GINOP-os pályázat leutalt támogatása és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó 413 ezer Ft összegű támogatás.
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Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányost kissé meghaladva teljesült.

Szent Antal Népház

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

13298

13298

3244

24,39

Munkaadót terhelő
járulékok

2609

2609

662

25,37

Dologi kiadás

7096

7045

1285

18,24

Működési kiadások
összesen

23003

22952

5191

22,62

Beruházás

0

51

50

98,04

Felújítás

1000

1000

0

0,00

Felhalmozási
kiadások összesen

1000

1051

50

4,76

Kiadások
mindösszesen

24003

24003

5241

21,83

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonosan alakult. Az
intézmény személyi juttatásai és járulékai közé beépítésre került a kulturális illetménypótlék, melyre a
támogatást az állam biztosítja a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 18%. A Szent Antal zarándokház dologi kiadása 17,77 %-os felhasználást
mutat, az év első időszakában kevés szállóvendég vette igénybe a szolgáltatást. A Népház dologi kiadásai
31%-on teljesültek, ennek oka, hogy az első negyedévben jelentkező szakmai szolgáltatási és energia
költség magasabb összegű az időarányos előirányzatnál. A Tájház kiadását 15%-on teljesítette, a sütőház
7%-on. A Bárka Látogatóközpontnál a szezonalitási jelleg miatt se kiadás, se bevétel nem keletkezett.
A beruházások között egy benzines fűnyíró jelenik meg.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

Intézményi műk.
bevételek

6220

6220

586

9,42

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

0

358

0,00

Irányító szervtől
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17783

17783

6406

36,02

Bevételek összesen 24003

24003

7350

30,62

kapott támogatás

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 9%-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 ezer Ftból 158 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 1.000 ezer Ft-nak a 15%-a folyt be, továbbá a
Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 181 ezer Ft, a Sütőházé 94 ezer Ft.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához kapcsolódó
támogatás 358 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 36 %, mely a bevételek időarányos alatti teljesítésével
indokolható.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

101499

101499

25079

24,71

Munkaadót terhelő
járulékok

20698

20698

5385

26,02

Dologi kiadás

13294

13259

3443

25,97

Működési kiadások
összesen

135491

135456

33907

25,03

Beruházások

1000

1035

35

3,38

Felújítások

2000

2000

0

0,00

Felhalmozási kiadás
3000
összesen

3035

35

1,15

Kiadások
mindösszesen

138491

33942

24,51

138491

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadás összességében az időarányossal egyező. A csárdaszállási telephelyen 29%, a
gyomaendrődi óvodákban 25% volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. Az étkeztetési feladatnál a
betervezett 990 ezer Ft-nak a 31%-a merült fel a vizsgált időszakban a csárdaszállási óvodai telephelyen.
A beruházások között konyhai kiszolgáló pult beszerzése valósult meg 35 ezer Ft értékben.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban

21,43

Intézményi műk.bev.

98

98

21

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

0

668

0,00

Irányító szervtől kapott
138393
támogatás

138393

35464

25,63

Bevételek összesen

138491

36153

26,10

138491

Az intézmény működési bevétele a csárdaszállási óvodások étkezési térítési díj bevételét foglalja magában.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 668 ezer
Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

Városi Egészségügyi Intézmény

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

75063

75063

18779

25,02

Munkaadót terhelő
járulékok

15327

15327

3945

25,74

Dologi kiadás

96282

96282

20946

21,75

Működési kiadások
összesen

186672

186672

43670

23,39

Beruházások

6500

6500

0

0,00

Kiadások
mindösszesen

193172

193172

43670

22,61

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányosnak
megfelelően teljesültek.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos alatti.
A beruházások között a vizsgált időszakban még nem jelenik meg kiadás.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban

Intézményi működési
bevétel

3228

3228

1057

32,74

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

170417

170417

44697

26,23

Előző évi maradvány
igénybe vétele

15472

15472

0

0,00

Irányító szervtől kapott
4055
támogatás

4055

0

0,00

Bevételek összesen

193172

45754

23,69

193172

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése közel 33%, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás és előző évi maradvány igénybe vétele nem történt a vizsgált
időszakban.

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

35399

35399

7291

20,59

Munkaadót terhelő
járulékok

6816

6816

1467

21,52

Dologi kiadás

26156

26156

2954

11,29

Működési kiadások
összesen

68371

68371

11712

17,13

Beruházás

396

396

179

45,20

Felhalmozási
kiadások összesen

396

396

179

45,20

Kiadások
mindösszesen

68767

68767

11891

17,29

Az intézménynél a bérek és járulékok az EFOP-os projekt nélkül vizsgálva az időarányos alatt teljesültek,
mely elsősorban azzal indokolható, hogy a vizsgált időszakban nem történt még meg a jubileumi jutalom
kifizetése. Az intézmény személyi juttatásai és járulékai közé már az eredeti előirányzatba beépítésre és a
vizsgált időszakban a rendszeres juttatások mellett kifizetésre is került a szociális ágazati pótlék, melyre a
támogatást az állam biztosítja a szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére. Az EFOP-os projektnél
a betervezett bérek és járulékok 15%-a került felhasználásra.
A dologi kiadások teljesítése a projekt nélkül 19%, a projektre betervezett dologi keretnek a 7%-a került
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felhasználásra.
Beruházási kiadás 179 ezer Ft összegben (szimulációs szemüveg vásárlása a KAB pályázati forrás terhére)
jelentkezett az év első három hónapjában.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

Intézményi működési
0
bevételek

0

4

0,00

Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz

900

105

11,67

Előző évi maradvány
29129
igénybe vétele

29129

0

0,00

Irányító szervtől
kapott támogatás

38738

38738

10397

26,84

Bevételek összesen 68767

68767

10506

15,28

Megnevezés

Eredeti ei.

900

Az intézmény működési bevételei között kamatbevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 105 ezer Ft összegű támogatás
realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült, mely elsősorban
azzal indokolható, hogy az EFOP-os projekthez kapcsolódóan megjelenő maradványból még nem került sor
a tényleges felhasználásnak megfelelő összegű igénybe vétel könyvelésére.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Éva intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)

A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

340 822

353 022

94 009

26,63

Munkaadót terhelő
járulékok

70 660

71 820

19 468

Dologi kiadás

232 817

232 517

66 772
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27,11

28,72

Beruházások

2 000

2 300

273

11,88

Működési célú támértékű
kiadás, működési célú
0
pénzeszk. átadás ÁK

0

0

0,00

Működési kiadások
összesen

659 659

180 522

27,37

646 299

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 1,6% -os mértékű túllépést
mutatnak, mely azzal indokolható, hogy a szociális ágazati pótlék és kompenzáció 1-3 havi összege
előirányzat módosítás alkalmával kerül beépítésre, ugyanakkor a teljesítési adatok között már megjelennek
az időarányos kifizetések összegei. Ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek a teljesítés adataiból, akkor a
személyi juttatás és járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt mutatná a vizsgált
időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos felett teljesültek. Ennek oka, hogy a
gyermekétkeztetési feladathoz kapcsolódó költségek nem egyenletesen, így nem időarányosan merülnek fel.
A nyári időszakban a szünidei étkezés és nyári táborok étkeztetése kivételével nem fog annyi költség
felmerülni, mint a szorgalmi időszakban. Év végéig rendeződni fog az időarányos teljesítés és a tervezett
előirányzatok közötti egyenletesség.
A beruházások között 273 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. A Foglalkoztatási Hivatal
által biztosított támogatásból közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések történtek, továbbá
mikrohullámú sütők kerültek beszerzésre a gondozó egységeinkbe a régiek elhasználódása, meghibásodása
miatt.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi működési
236 777
bevételek

236 777

61 259

25,87

Közhatalmi bevételek 0

0

0

0,00

Támogatás értékű
működési bevétel

13 360

13 360

100

Felhalmozási bevétel 0

0

0

0,00

Előző évi maradvány

0

0

0

0,00

Irányító szervtől
kapott támogatás

409 522

409 522

111 308

27,18

Bevételek összesen 646 299

659 659

185 926

28,19

0

Az intézmény működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az első
negyedévben.
Támogatás értékű működési bevételek jogcímen a Foglalkoztatási Hivatal által a közfoglalkoztatottak bérére
kiutalt bértámogatás került elszámolásra, mely 100%-os fedezetet biztosított a juttatások kifizetéséhez.
Az irányító szervtől kapott támogatás minimális túllépést mutat az időarányoshoz képest, mely az ágazati
és kiegészítő ágazati pótlék címen 1-3 hónapra megkapott állami támogatás korrekcióját követően
megszűnik. Összességében elmondható, hogy az időarányos szintnek megfelelő az iránytó szervi támogatás
teljesülése.
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Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2018. május 15.) az önkormányzat főszámláján 482 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2018. december 31-én. Ezek közül néhány:
szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok önerejének alakulása
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat és intézményei 2018. év első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"2018. első negyedévi önkormányzati gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2018. első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

23

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjét szabályozó
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Már korábbi előterjesztésekben többször is leírtuk, hogy 2015. január 1-jétől működő központi címregiszter (KCR)
létrehozásának az volt a célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott
címadatokat egy etalon-nyilvántartásban egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészebbek és
pontosabbak legyenek, és főleg, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.
Ennek megfelelően a KCR egy olyan nyilvántartás, amely csak a jogszabályban meghatározott adatokat
(címelemeket, ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, címkoordinátát, s a nyilvántartás működtetéséhez szükséges
egyéb adatokat) tartalmazza. Egy törvényi szabályozás lehetővé tette, hogy az egységes címkezelés biztosítása
érdekében megvalósuljon egy olyan központi nyilvántartás, amely a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
címnyilvántartásán és az ingatlan-nyilvántartáson keresztül hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami
és önkormányzati nyilvántartások számára.
A KCR-t szabályozó kormányrendelet tartalmazza mindazokat a fontos szabályokat amely a központi
címregiszterhez, a címkezeléshez és címképzéshez kapcsolódnak. Egyéb részletszabályok esetében meghagyja az
önkormányzatok helyi szabályozási szabadságát.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében felhatalmazást
kapott a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.
10.) önkormányzati rendelete szabályozza a kialakult számozás után megosztott ingatlan címképzési szabályait. Ez
a szabály azonban nem felel meg a helyben kialakult több évtizedes gyakorlatnak, így a címképzési eljárásokban
nagyon sok címelemet kellene módosítani a polgároknak fölösleges kényelmetlenséget okozva. Ezért indokolt a
jelenlegi szabályozást módosítani és a helyi gyakorlathoz igazítani.
Az új szabály szerint a kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg, hanem az
újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy arab számmal
a házszám mögé írva, attól törtvonallal elválasztva. A házszámok sorozatában egy törtvonal nélküli házszám előrébb
van, mint ugyanannak a házszámnak a törtvonalat követően sorszámmal ellátott alakja.
Hatásvizsgálat:
1.2. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet pozitív társadalmi hatása,
hogy a jobb tájékozódást segítő jelzésekkel ellátott lakóhelyen könnyebb az eligazodás, tájékozódás, amely
elégedettséget vált ki a lakosság és idelátogatók körében.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozott folyamat csak a címképzési eljárás
során generál minimális adminisztratív tevékenységet közvetlenül. Közvetett értelemben javítja az adminisztratív
tevékenységeket azzal, hogy jó minőségű címadatbázis kialakítását segíti elő, amely csökkenti az ügyek intézése
során keletkező adminisztratív költségeket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma megalkotása alapfeltétele az ingatlanok egységes címképzésének. Ennek elmaradása
jogbizonytalanságot, továbbá a házszámozásban helytelen, nem egyenszabatos gyakorlatot alakít ki, amely a
későbbiekben erkölcsi és anyagi károkat is eredményezhet.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása,
amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható
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hatását is.
A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy az önkormányzat a helyi értékek és érdekek mentén gondoskodjon a közterületek
elnevezéséről, a házszámozás rendjének kialakításáról és tájékozódást segítő jelzések elhelyezéséről.
Részletes indokolása
Az 1. § indokolása:
Rendezi a házszámozás megállapításának szabályait a kialakult számozás után megosztott ingatlanok esetében.
A 2. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság támogatja az előterjesztés szerinti döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és jelölésének
rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (2) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"[6. § (2)] f) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg. Az újonnan kialakított
telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy arab számmal a házszám mögé
írva, attól törtvonallal elválasztva. A házszámok sorozatában egy törtvonal nélküli házszám előrébb van, mint
ugyanannak a házszámnak a törtvonalat követően sorszámmal ellátott alakja."
2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belterületi közterület elnevezése
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Cs. Nagy Lajos gyomaendrődi polgár írásos javaslattal kereste meg a gyomaendrődi önkormányzat képviselőtestületének tagjait, hogy Gyomán, a református templom és a Kis Bálint Általános Iskola alsó tagozatának épülete
közötti területet, továbbá ennek folytatásában a templom kerítését követve a Hősök emlékművéig terjedő területet az
önkormányzat nevezze el Sipos István sétánynak.
A javaslatot írásban támogatta a Gyomai Református Egyházközség Presbitériuma és Papp Tibor református
lelkipásztor a református hitben élő gyomai polgárok nevében.
A kezdeményező beadványa szerint a névadásra javasolt személy gyermeke, Sipos Tas Töhötöm szóban jelezte,
hogy a leszármazottak megtisztelőnek tartják az ötletet.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiiakban: Mötv.) 14/A. §-a alapján
minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Közterület elnevezéseként nem
alkalmazható ugyanazon településen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos elnevezés, a
közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető elnevezés, vagy a
közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés. [Magyarországi hivatalos földrajzi
nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Név rendelet)
5. §[1]]
Az Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint közterületnév nem lehet a) olyan személy neve, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan
kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A közterület elnevezése során figyelembe kell venni a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) szabályait is. Ennek értelmében a közterületnév
megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, az
önkormányzati képviselő, az önkormányzati választáson Gyomaendrődön választójoggal rendelkező polgár, az
egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyomaendrődi székhellyel rendelkező civil szervezet,
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező más jogi személy. További szabály,
hogy a névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani. A
javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó
testületet hívhat össze az egyetemes magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a
hittudományban, a jog- és közigazgatás tudományban jártas helyi szakemberek bevonásával. Vitás esetben a
névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinév-bizottság
véleményének kikérését is.
A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos
módon közszemlére kell tenni.
A közterület elnevezése az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ör. szabályaiból következően normál eljárási folyamatban a kérdést előzetesen megtárgyalta a Képviselő-testület
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága. A bizottság megállapította, hogy a
közterület névadás támogatható, azonban a javaslat szerinti elnevezés telekalakítási eljárás nélkül csak az érintett
terület egy részére teljesíthető, így ebben előzetes döntésre is szükség lesz.
A javaslat a mellékelt térképszelvény szerinti 1595 Hrsz-ú, a térképen jelzett (és a köznyelvben is részben használt)
Templom köz megnevezésű területet, továbbá az 1589 és az 1597/2 helyrajzi számú, jelenleg Szabadság tér
megnevezésű közterületeket érinti.
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Mint ahogy az a döntéshozók előtt is ismert a Központi Címregiszter a postai irányítószámokat, a jegyzői
címnyilvántartást és az ingatlan nyilvántartást egy logikai egységként kezeli, így a közterület nevek nem válhatnak el
a valós környezetünket logikailag leképező objektumoktól. Ilyen objektumok az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett
közterületek is. A javaslat szerinti névadás teljes egészében csak úgy valósítható meg, ha az 1589 és az 1597/2
helyrajzi számú telkeken telekosztás valósulna meg. A névadási javaslat szándéka is gyakorlatilag a Szabadság téri,
templom kert körüli gesztenyefák által határolt járdaterületre terjed ki.
Telekosztás hiányában a névadás csak az 1595 helyrajzi számú Templom közre terjedhet ki.
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága úgy döntött, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Cs. Nagy Lajos gyomaendrődi polgár Sipos István sétány elnevezésű
közterület névadási kezdeményezését a képviselő-testület előzetesen támogassa azzal, hogy az, az 1595 helyrajzi
számú, továbbá az 1589 és 1597/2 helyrajzi számú közterületekből telekmegosztást követően létrejövő új
közterületre terjedjen ki.
A telekalakítás várhatóan 150 ezer forintos költségét az önkormányzat vállalja magára melynek fedezetéül
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7.
mellékletének 37-ik során megtervezett rendkívüli feladatokra elkülönített keretet jelölje ki.
A bizottság állásfoglalásáról tájékoztatni kell a javaslat tevőt, a támogatót, illetve 30 napra közszemlére kell tenni az
Ör. szabályai szerint. Célszerű beszerezni a névadó leszármazottainak hozzájáruló nyilatkozatát is, melyet követően
a végső döntési javaslatot a 2018. júniusi Képviselő-testületi ülésre kell előkészíteni.

[1] 5. § (3a) A közterület elnevezése - a közterületjelleg nélkül, de a szóközöket beleszámítva - ötven betűhelynél
hosszabb nem lehet.
(3b) Két közterületnevet összetéveszthetőnek kell tekinteni, ha
a) csak a birtokos eset jelének meglétében vagy hiányában különböznek,
b) csak ragozásban különböznek,
c) ugyanannak a névnek egybe- és különírott formájú változatai,
d) ugyanannak a szónak rövidített és teljes kiírású változatai és másban nem különböznek,
e) ugyanannak a szónak másféle írásmódú változatai és másban nem különböznek.
Döntési javaslat
"Belterületi közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság kezdeményezésére, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Cs. Nagy Lajos gyomaendrődi polgár Sipos István sétány
elnevezésű közterület névadási kezdeményezését előzetesen támogatja, melyhez a következő előkészítő
munkálatokat kell elvégezni:
a) Az elnevezendő közterület az 1595 helyrajzi számú, továbbá az 1589 és 1597/2 helyrajzi számú közterületekből
telekmegosztást követően létrejövő új közterület legyen.
b) A telekalakítás várhatóan 150 ezer forintos költségét magára vállalja és annak fedezetéül Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 37-ik
során megtervezett rendkívüli feladatokra elkülönített keretet jelöli ki.
c) A bizottság állásfoglalásáról tájékoztatni kell a javaslat tevőt, a támogatót, illetve 30 napra közszemlére kel tenni.
d) Be kell szerezni a névadó leszármazottainak hozzájáruló nyilatkozatát.
e) Az a-d) pont szerintiek figyelembevételével végső döntési javaslatot kell előkészíteni a 2018. júniusi Képviselőtestületi ülésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária
Hivatali felelős: Megyeri László
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete
Megyeri László aljegyző
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!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) konkrétan
meghatározza a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait. Az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen a településüzemeltetés. Ezen belül az előterjesztés tárgya szerint a köztemetők kialakítása és
fenntartása, a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, továbbá a környezet-egészségügy (a
köztisztaság és települési környezet tisztaságának biztosítása) valamint a hulladékgazdálkodás.
A temetők fenntartására, továbbá a zöldterület gazdálkodásra az önkormányzat utasítást adott a 100%-osan
tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak és vele 10 évre
közszolgáltatási szerződést kötött. A feladat ellátás ellentételezésére az Európai Unió működéséről szóló szerződés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) (a továbbiakban: ÁGÉSZ) hatálya szerint
történik, mert az Önkormányzat a Közszolgáltatót ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek vetette alá, és e
kötelezettséget a konkrét műszaki tartalom szerint egyértelműen meghatározta. Az ellentételezés kiszámításának
alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon előzetesen megállapította. Az e szerint megállapított
mértékű ellentételezés nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek
egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett bevételekre és az ésszerű
nyereségre, valamint a kiválasztott Közszolgáltatónak nyújtott szükséges mértékű ellentételezés azon költségek
elemzése alapján került megállapításra, amelyek egy átlagos, jól vezetett és a szükséges eszközökkel megfelelően
felszerelt vállalkozásnál felmerülnének.
Az ÁGÉSZRE vonatkozó szigorú szabályok értelmében a közszolgáltató nemcsak beszámolási kötelezettséggel és
elszámolási kötelezettséggel tartozik a megbízó felé, hanem azzal együtt egyetemleges beszámolási
kötelezettséggel is a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda útján az Európai Unió felé.
Természetesen az EU jogrend betartása mellett kiemelkedő közérdek fűződik ahhoz is, hogy a közpénzek
hatékonyan kerüljenek felhasználásra, végső soron a meghatározott feladatok maradéktalanul kerüljenek
végrehajtásra.
Ennek a közérdek jogi, erkölcsi vonzatán túl komoly településpolitikai következményei is vannak, mivel a lakosság
közvetlenül szembesül a hétköznapjait érintő közszolgáltatások hiányosságaival, diszfunkcióival.
A szennyezett, vagy a sivár és ápolatlan közterületek, zöldfelületek, az elhanyagolt köztemetők, annak a
gazdátlanság érzetét keltő berendezései és környezete, a késve vagy rossz időpontban és gyenge minőségben
elvégzett közfeladatok annulálják az arra elköltött közpénzek indokoltságát és megkérdőjelezik annak
hatékonyságát.
Hasonló, és a struktúrája miatt még bonyolultabb is a helyzet a hulladékgazdálkodási közfeladatunk esetén, mivel a
szabályozók egy olyan közfeladat-ellátási szisztémát alakítottak ki, amelyben a közvetlen beavatkozásra kevesebb
eszköze van az önkormányzatnak. Mindez annak ismeretében, hogy a közfeladat megszervezése, teljes körűvé
tétele és annak szabályozása az önkormányzat feladata és felelőssége.
A sokszereplős és tényezős feladatellátás anomáliáinál közismert a szelektív és zöld hulladékgyűjtés és elhelyezés,
valamint az üdülőterületi kommunális hulladékgyűjtés belső ellentmondásai. Ha ehhez hozzáadjuk a feladat ellátását
közvetlenül végző önkormányzati társaságok vezetési nehézségeit, szervezési és koordinációs hiányosságait, akkor
az komolyan felveti a tulajdonosi irányítás mellett egy szorosabb személyes felügyelet igényét.
Az önkormányzat előtt álló fejlesztési programok mellett egyre kevesebb idő és energia jut a településüzemeltetési
közfeladatok tisztségviselők általi figyelemmel kísérésére, ezért javaslom annak tanácsnoki felügyelet alá
helyezését.
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Az Mötv. 34. § lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati
képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a
képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.
Az Mötv. 35. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata jelenleg nem ismeri a tanácsnoki megbízatást ezért annak
módosításával vezethető be a tanácsnoki rendszer. A képviselők tiszteletdíját szabályozó önkormányzati rendelet
szintén nem tartalmaz szabályokat a tanácsnok díjazására. Mivel az önkormányzati rendelet több, mint 20 éves és
már elavult szabályokat is tartalmaz, ezért egy új rendelet alkotásával rendezhető a kérdés. Az új rendeletben a
tanácsnoknak a bizottság elnökével azonos mértékű tiszteletdíjat határozzon meg a megnövekvő feladat
elismerésére.
Javaslom, hogy az újraalkotott rendelet a tanácsnok részére havi 30.000.- forint tiszteletdíjat állapítson meg. Ez éves
szinten bruttó 423.180.- forint költséget jelent. 2018-ban az 5 hónapra eső költség 176.325.- forint.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fent leírtak alapján a következő döntési javaslatokat terjesztem elő:
1) Határozza el a Képviselő-testület, hogy a jelenlegi önkormányzati választási ciklus idejére a köztemetők
üzemeltetési, a zöldterület fenntartási és kezelési, továbbá a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását (a
továbbiakban együtt: településüzemeltetési közfeladatok) tanácsnoki felügyelet alá helyezi.
2) A Képviselő-testület módosítsa a Szervezeti és Működési Szabályzatát és alkosson új rendeletet a képviselők
tiszteletdíjáról.
3) A Képviselő-testület indítványomra válassza meg Béres János önkormányzati képviselőt a településüzemeltetési
közfeladatok tanácsnokának 2018. július 1-től a 2019-ik évi általános önkormányzati választások napjáig.
Hatásvizsgálatok:
1) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelet módosításához
1.2. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet pozitív társadalmi hatása,
hogy várhatóan hatékonyabbá teszi a közpénzek felhasználásával szervezett településüzemeltetési feladatokat,
szorosabb felügyeleti kapcsolatot hoz létre a tulajdonos megrendelő és a közsolgáltatást végző szervezet között.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: A szervezetten és a közcélt maximálisan
kielégítő közszolgáltatás olyan környzeti állapotot teremt, amely pozitívan hat a lakosság fizikális és mentális
közállapotára.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozottak a felügyeleti oldalról kevésbé
generálnak adminisztratív terheket, azonban kikényszeríti a szolgáltatói oldalról azokat az adatszolgáltatásokat,
amelyek a szolgáltatás hatékonyságának mérését, ellenőrzését teszik lehetővé.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma megalkotása alapfeltétele az új felügyeleti szint bevezetésének.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása,
amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható
hatását is.
A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy az önkormányzat a hatékonyan szervezze meg a helyi közszolgáltatásokat,
gondoskodjon a közpénzek célszerinti és átlátható felhasználásáról, a kötelező önkormányzati feladatok
maradéktalan elvégzéséről.
Részletes indokolása
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Az 1. § indokolása:
Egy új alcímben rendelkezik a tanácsnoki megbízatás létrehozásáról, a tanácsnoki megbízatás megszűnésének
eseteiről, a tanácsnok feladatairól és működésével kapcsolatos egyéb szabályokról.
Az 2. § indokolása:
Beiktatja a tanácsnok részletes feladatait meghatározó mellékletet.
A 3. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról.
2) az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló ../2018.
(..) önkormányzati rendelethez
1.2. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet társadalmi hatása,
hogy elismeri a közmegbízatást végzők erkölcsi elismerése mellett, azok anyagi javadlamazását is. A szerény
mértékű tiszteletdíj növekmény minimális költsévetési kiaádsi többletet eredményez.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: nincsenek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozottaknak minimális adminisztratív
hatásai vannak.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
képviselők, bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítható. Annak elmaradásának nincsenek következményei,
azonban szabályozás nélkül az nem állapítható meg és nem fizethető ki.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása,
amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható
hatását is.
az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló ../2018. (..)
önkormányzati rendelethez
Általános indokolása
Törvény felhatalmazása laapján az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok részére
tiszteletdíj állapítható meg, ha az nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
Önkormányzatunk gazdálkodása stabil, a közvélemény által is elfogadott szerény mértékű tiszteletdíj
megállapítására a fedezet rendelkezésre áll.
Részletes indokolása
Az 1. § indokolása:
Meghatározza a képviselői alapdíjat és az egyes megbízatásokhoz kapcsolódó pótdíj mértékét.
A 2. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról és gondoskodik a korábbi hasonló tárgyú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság támogatja az előterjesztés szerinti döntési
javaslatok elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság támogatja az előterjesztés szerinti döntési
javaslatok elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság, a negyedik döntési javaslat kivételével támogatja
az előterjesztés szerinti döntési javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete - döntés a bevezetésről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Tulajdonosi irányítás
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetők üzemeltetési, a zöldterület fenntartási és
kezelési, továbbá a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását (a továbbiakban együtt: településüzemeltetési
közfeladatok) tanácsnoki felügyelet alá helyezi. A tanácsnoki megbízatás rendezésére módosítani kívánja a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét és új rendeletet alkot a képviselők tiszteletdíjáról.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete - SZMSZ módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (..) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Ör.) a következő 15/A.
alcímmel egészül ki:
„15/A. A tanácsnok
28/A. § (1) A Képviselő-testület a képviselők közül a 9. mellékletben meghatározott önkormányzati közfeladatok
felügyeletének ellátására önkormányzati településüzemeltetési közfeladatok tanácsnokot választ.
(2) A tanácsnok megbízatása megszűnik:
a) képviselői mandátuma megszűnésével,
b) határozott időre történő választás esetén a határozott idő elteltével,
c) meghatározott feladat ellátására történő választás esetén feladatának elvégzésével és az erről szóló jelentésnek
a Képviselő-testület által történő elfogadásával,
d) felmentéssel vagy
e) lemondással.
(3) A tanácsnok köteles feladatai ellátása során együttműködni a polgármesterrel és a bizottságokkal.
28/B. § (1) A tanácsnok feladatai operatív ellátására az önkormányzati hivatalban infokommunikációs eszközökkel
ellátott, tárgyalásra alkalmas hivatali helyiséget vehet igénybe.
(2) A tanácsnok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a 34. § (5) bekezdés f) pontja szerinti Hivatali
szervezeti egység látja el.
(3) A tanácsnok működéséhez a feltételeket az önkormányzati hivatal költségvetési előirányzatában kell biztosítani.”
2. § Az Ör. az 1. melléklet szerint a következő 9. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2018. július 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2018. (..) önkormányzati rendelethez
[9. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez]
Az önkormányzati településüzemeltetési közfeladatok tanácsnokának feladatai
1. A tanácsnok általános feladata és felelőssége
1.1. A tanácsnok köteles a hatályos jogszabályoknak és a Képviselő-testületi rendeleteknek megfelelően végezni a
feladatkörébe tartozó munkáját, amelyek ellátásáért felelős.
2. A tanácsnok részletes feladatköre
2.1. A polgármesterrel együttműködve felügyeli a lakosságot érintő önkormányzati településüzemeltetési, különösen
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a zöldterület gazdálkodási közfeladatok ellátását.
2.2. Figyelemmel kíséri az önkormányzat városgazdálkodási, városüzemeltetési feladatainak előkészítését és
végrehajtását. Az önkormányzati feladatok összehangolása érdekében közreműködik a szükséges egyeztetések
lefolytatásában.
2.3. Feladatai ellátása során együttműködik a polgármesterrel, a bizottságokkal, továbbá a feladatok
végrehajtásában részt vevő önkormányzati szervek vezetőitől tájékoztatást kérhet.
2.4. Kapcsolatot tart a településbiztonsági és környezetvédelmi tevékenységben közreműködő civil szervezetekkel.
2.5. A tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek.
2.6. Figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodási koncepcióban és a végrehajtására irányuló hulladékgazdálkodási
tervben, továbbá a zöldterület gazdálkodási irányokat kitűző önkormányzati normákban meghatározott feladatok
végrehajtását és véleményezi ezen feladatok végrehajtásáról szóló szakmai beszámolókat.
2.7. Véleményezi a közterületek rendjével, a temetőkkel és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos Képviselőtestületi rendelettervezeteket.
2.8. Véleményezi a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződés és
szerződés módosítás tervezeteit, a közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló, továbbá a számviteli
beszámolót és a tevékenységével összefüggő egyéb Képviselő-testületi előterjesztéseket.
2.9. Véleményezi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-tervezetet, a szerződésmódosítási
javaslatokat, a közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló, továbbá a hulladékszállítási közszolgáltatásban
alvállalkozóként közreműködő Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. számvitelei beszámolóit és
a tevékenységével összefüggő egyéb Képviselő-testületi előterjesztéseket.
2.10. Véleményezi a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Gyomaközszolg
Kommunális
Közszolgáltató
Nonprofit
Kft.
(továbbiakban
együtt:
közszolgáltató)
ügyvezetője
teljesítménykövetelményének és prémium feltételeinek alapját képező kiemelt célokat.
2.11. Kapcsolatot tart a közszolgáltató felügyelő-bizottságának vezetőjével és javaslatot tehet egyes közszolgáltatási
részfeladattal kapcsolatos negatív jelenségek és kedvezőtlen pénzügyi folyamatok megvizsgálására.
2.12. Javasolja a polgármesternek a közszolgáltató ügyvezetőjének tisztségviselői beszámoltatását, melyen maga is
részt vesz.
2.13. Kezdeményezheti a közszolgáltató közgyűlésénél a közszolgáltató soron kívüli beszámoltatását a
közszolgáltatási feladat végrehajtásáról, a közszolgáltató időarányos mérlegéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete - tiszteletdíj rendelet alkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.
(2) Az önkormányzati képviselő havi alapdíja 38.000 forint.
(3) Ha az önkormányzati képviselő valamely bizottságnak tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is havi 17.100 forint pótdíj illeti meg.
(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havi 29.500 forint pótdíj illeti
meg.
(5) A tanácsnokot az alapdíjon és a pótdíjon felül havi 30.000 forint tanácsnoki díj illeti meg.
(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 17.100 forint.
(7) Az önkormányzati képviselő alapdíja az önkormányzati képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig,
a tanácsnok továbbá az önkormányzati képviselő bizottsági elnöki és tagsági pótdíja, továbbá a nem képviselő
bizottsági tagok tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár.
2. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete - Béres János tanácsnokká választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, titkos szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester indítványára Béres János
önkormányzati képviselőt településüzemeltetési közfeladatok tanácsnokának választja meg 2018. július 1-től a 2019ik évi általános önkormányzati választások napjáig.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

36

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2017. évi
közhasznúsági jelentése
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke elkészítette az alapítvány 2017.
évről szóló beszámolóját és azt megküldte véleményezésre az Alapítvány Felügyelő Bizottságának – a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8. 3
pontjában foglaltak alapján:
„8.3. A felügyelő bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves jelentésre támaszkodva vizsgálja a
Közalapítvány működését.
A kuratórium elé terjesztett, a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos jelentéseket, előterjesztéseket a felügyelő
bizottságnak véleményezésre meg kell küldeni.”
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 46. § -a alapján:
46. § (1) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval
azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
(2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot készíthet.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat,
zárórendelkezések 12.2 és 12.3. pontja pedig meghatározza a közhasznúsági jelentés nyilvánosságra
hozatalánakmódját az alábbiak alapján:
„12.2. A Közalapítvány működéséről, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól a helyi sajtó,
valamint éves beszámolójának a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban lévő hirdetőkre való kifüggesztés
útján a kuratórium a nyilvánosságot évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni.
12.3. A Közalapítvány kuratóriuma minden év április 30.-ig köteles beszámolni az előző év gazdálkodásáról. A
Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a 12.2. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2017. évi közhasznúsági jelentése"
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 Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért 2017. évi közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját, melyet az Alapítvány Felügyelő
Bizottságának jelentése alapján elfogad.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Közhasznúsági jelentése 2017. évről
Statisztikai számjel: 19058733-9499-561-04
Bírósági nyilvántartási szám: 04-01-0000112
I. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2017. évről

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

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

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év(ek)
Előző évi módosítása
14 929

Tárgyév
14 611

14 929

14 611

1 710

1 217

15

13

1 695

1 204

16 639

15828

10 654
700
9 740

10 028
700
9 954

214

-626

0

0

5 985

23
5 777

16 639

15828

A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása
2017. évről
Adatok
A tétel megnevezése
A. Összes bevétel közhasznú tevékenység
bevétel
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetésből
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevételek
5. Egyéb bevételek
6. Pénzügyi műveletek bevételei
7. Rendkívüli bevételek
8. Aktivált saját teljesítmény értéke
B.Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Árbevételek
2. Egyéb bevételek
3. Pénzügyi műveletek bevételei
4.Rendkívüli bevételek

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

Előző év(ek)
módosítása

Előző évi
3 202
3 125
1 540
1 585

Tárgyév
0
0

3 173
2938
1 540
1 398

75

44

2

190
1

3 202

0

3 173

2 988
933
1 615
436
3
1

0

3799
1024
2237
348
190

2 988

0

3799

214

0

‐626

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

1 615
1 379
165
32
204

0
0

1 615
1 924
650
40
273

2.Költségvetési támogatás felhasználása:
Az alapítvány központi költségvetési támogatásban a munkaügyi központ által folyósított
támogatásban részesült 1.393.794,-Ft, amelyet teljes egészében munkabér kifizetésre használt
fel.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Közalapítvány vagyona az alapító okirat szerint 4 000 000,- Ft azaz Négymillió 00/100
forint, amely a gyomaendrődi 209. tulajdoni lapszámú és 115. hrsz.-ú, valamint a 210.
tulajdoni lapszámú és 116. hrsz.-ú, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
álló Kossuth út 11. szám alatti ingatlanból áll. Az alapító átruházta a kezelői jogát az
alapítványra és hozzájárult a földhivatalai bejegyzéshez.

4. A célszerinti juttatások kimutatása
A Közalapítványnak nem feladata a célszerinti juttatás, így fennállása óta ilyen feladatot nem
látott el.

5. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő–testülete, mint alapító biztosította a működés
feltételeit. Működési költségre a Civil-alap 1.540.000 Ft támogatásban részesítette az
alapítványunkat. Az előző évről áthozott pénzmaradvánnyal a működést biztosítottuk.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
A kuratórium tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai az alapítvány fennállása óta sem anyagi,
sem természetbeni juttatásban nem részesültek.

7.A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

A közalapítvány célja az alapító okirat szerint a következő:
- Támogatást nyújtani színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához, Gyomaendrőd
Város művészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, kiállításának biztosítása,
különös tekintettel a gyomai és endrődi származású művészek alkotásaira.
- A Gyomaendrőd, Kossuth út 11. szám alatti ingatlan állagának megőrzése, bővítése, további
kiállítási lehetőségek biztosítása kortárs helyi művészek részére, a Corini és Vidovszky
gyűjtemény, valamint a Vidovszky emlékszoba tárgyainak elhelyezése, ezek állandó
gyarapítása, állagmegóvása és folyamatos kiállítása.
Az alapító okirat záró rendelkezéseinek 12.1. pontja szerint:
- A közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik a képző- és ipar- és
fotóművészet már működő, vagy a jövőben létrejövő állami, önkormányzati, társadalmi
szervezetekkel és alapítványokkal.
- A fenti célok és rendelkezéseknek a közalapítvány elsősorban a használatba adott Kossuth út
11. szám alatti épületben létrehozott Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény működésével
tesz eleget.

8. Az épület állagvédelme
2017-ban állagvédelmet nem végeztünk forráshiány miatt. Egy öreg épületen mindig
jelentkeznek újabb javítási gondok. Több helyen elcsúszott a kúpcserép, az épület vízelvezető
csatornája több helyen lyukas. Eső esetén ázik az épület fala. Az esőcsatorna cseréjét az
épület állagvédelme miatt sürgősen el kellene végezni. Több helyen omlik a vakolat az utca
részen és a benti részen egyaránt, ami balesetveszélyes. Az ablakok el vannak vetemedve, van
olyan amelyiket már nem lehet kinyitni, illetve csak úgy lehet bezárni, hogy ujjnyi rés marad.
A verebek több helyen lukat fúrtak a falba.

9. Tárgyi eszközök gyarapodása
2017-ben a Képtár egy darab új porszívót vásárolt, 29.990 Ft értékben, mert a régi készülék
már nem működött megfelelően. Régi típusa miatt nem lehetett megfelelő porzsákot venni
hozzá. Az új készülék porzsák nélküli porszívó, és „A” kategóriás, így jóval kedvezőbb az
energia felhasználása, mint a réginek.

10. Biztonságtechnikai helyzet
A Közalapítvány továbbra is szerződésben áll a gyomaendrődi székhelyű Nagy Péter
biztonságtechnikai vállalkozóval. A vállalkozó 2500,- Ft/ hó ügyeleti díjat állapított meg,
melyben a karbantartás és hibaelhárítás költségét is tartalmazza. Rendszeresen ellenőrzi és
karbantartja a kiépített kamera rendszert és a riasztó megfelelő működését is. A 2017-es

évben semmilyen rendkívüli esemény nem történt biztonságtechnikai szempontból. A 24 órás
ügyelet kellő biztonságot nyújt a gyűjtemény védelmére.

11. Személyi feltételek

Az alapítvány alkalmazásában áll 1 fő ügyintéző, a Munkaügyi Központ által közvetítve,100
% bértámogatással dolgozik, továbbá az alapítványtól megbízási díjban is részesül.
Biztosította egész évben a folyamatos nyitva tartást, illetve bejelentkezés alapján lehetőséget
biztosított a kiállítás megtekintésére nyitvatartási időn kívül is. Kérésre tárlatvezetést tartott,
elvégezte a gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív teendőket, levelezéseket, a kiállítások,
programok szervezését, az épület belső helyiségeinek takarítását, járdák tisztántartását, őszi
lombhulladék gyűjtését.
Az alapítvány pénzügyeit 2012. február 1-től Szabó Mihály Ferencné könyvviteli vállalkozó
végzi, akivel az alapítványunk szerződést kötött, számla ellenében havi 20 ezer Ft juttatásért.
Önkéntes munkájukkal segítették az alapítvány zavartalan működését, a gyűjteménnyel
kapcsolatos teendők, programok lebonyolítását a kuratórium elnöke és a kuratórium tagjai is.
A Közalapítvány a szakmai feladatok elvégzésére (gyűjtemény értékbecslése, restaurálás)
szakembert bíz meg. A kiállítások megrendezését megbízási szerződéssel Hevesi-Nagy Anikó
végzi térítésmentesen. Festmény vásárlásnál az eredetiséget Banner Zoltán művészettörténész
végezte tisztelet díj ellenében.
A fűnyírást és az őszi lombhulladék begyűjtését egyéb segítők – a Kállai Ferenc Kulturális
Központ két alkalmazottja és a közmunkások végezték felváltva.
Sövényvágásra egy alkalommal, megbízási szerződéssel bruttó 10.290,-Ft megbízási díjjal:
nettó: 7.605,-Ft.

2017. évi szakmai beszámoló

1.Kiállítások
Állandó kiállítások:
-

Vidovszky Béla festményei és személyes emlékei, enteriőrök és portrék
Corini Margit a párizsi éjszaka festője
Illéssy Péter történelmi grafikái, Dózsa György sorozat
Pásztor János szobrai a Magyar Nemzeti Galériától
Holló László festményei és tusrajzai

Időszaki kiállítások:
Időszaki kiállításként 2016. október - 2018. szeptemberi időszak között, Kállai Ferenc
tiszteletére rendezett emlékkiállítás tekinthető meg.
2017. szeptember 21-től - 2018.január 05-ig a Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében
Corini Margit kiállítás volt látható, amit számos látogatót vonzott. A nagy érdeklődésre való
tekintettel meghosszabbítottuk a kiállítást, így 2018. szeptemberéig továbbra is megtekinthető
a tárlat.

Rendezvények:
Gyomaendrőd város más kulturális intézményeivel összefogva, a Gyomaendrődiek
Világtalálkozója alkalmából, hosszabbított nyitva tartással csatlakoztunk a múzeumok
éjszakájához. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, mert 30 vendég látogatott el a Képtárba
ezen az estén.

2.További szponzorok, akik segítették munkánkat
2017. évben nem volt ilyen.

3. A gyűjtemény állagmegóvása
2017-ben nem történt restaurálás.

5. Gyűjteménygyarapodás

2017-ben megvásároltuk a nagykanizsai Dobó István tulajdonában lévő Vidovszky Béla Fürdő után című olajfestményét 190.000 Ft-os vételáron. Vak kereten: Vidovszky Béla : ülő
nő, a fába égetve Vidovszky. Mérete: 90x70 cm, olaj-vászonra. A festmény eredetiségének
igazolására, szakvélemény kiállítására Banner Zoltán művészettörténész urat kértük fel tisztelet díj ellenében.
A festmények Gyomaendrődre szállításában pedig Cserné Barics Éva és Kulcsár Lajos István
segítettek szintén- tiszteletdíj /gépkocsi használati díj/ ellenében.
A festményt 2017. július 03.-án megvásárolta tőlünk Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
amelyet aztán tartós letétbe helyeztek a Képtárba további kiállítás céljából.

6. TV és sajtóközlemények

A Képtárban lévő állandó kiállítások közzétételében, egész évben folyamatosan a
Gyomaendrődi Hírlap segített, valamint a GYÜSZ-TE segítségével a Gyomaendrőd
turisztikai oldalon is olvashatóak voltak az aktualitások. Saját weboldallal rendelkezünk,
amelyet folyamatosan frissítünk , illetve saját facebook oldallal is rendelkezünk. A weboldal
karbantartásáért Klimó Krisztiánt illeti a köszönet!

7. Látogatottság

Összesen: 716 fő
A 2017-es évben több csoport járt nálunk bejelentkezés alapján. A látogatói létszámból 337
gyomaendrődi diák térítésmentesen látogatta meg a Képtárat.
Jegybevétel: 44.350 Ft,

Gyomaendrőd, 2018. április 19.

Megyeriné Csapó Ildikó
A Kuratórium Elnöke

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Átfogó értékelés a 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Keresztesné Jáksó Éva, Pál Jánosné
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

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

Döntési javaslat
"Átfogó értékelés a 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést az „Átfogó értékelés 2017” című dokumentum
szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Átfogó értékelés 2017
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
Gyomaendrődön a születések száma az előző négy évben az alábbiakban alakult:
2013
100 fő

2014
114 fő

2015
105 fő

2016
114 fő

2017
105 fő

KSH adatok - lakónépesség alapján

A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg:
0-18
éves
korosztály
0-3 éves korig:
4-6 éves korig:
7-14 éves korig
15-18
éves
korig

2013
fő
386
338
1094

2014
fő
411
319
1070

2015
fő
418
285
1045

2016
fő
427
284
1000

2017
fő
448
291
968

544

543

460

498

503

KSH adatok - lakónépesség alapján

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt), továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer)
szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört a gyámhatóság
gyakorolja.
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy
nappali oktatás munkarendje szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal
felnőtt (maximum 25 éves korig) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban:
kedvezmény) való jogosultságát.
Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való
jogosultsága, amennyiben:
a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
– 2017. évi szabályozás szerint -:
aa) családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át (2017. évben 37.050,- Ft)
ab) illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140
%-át
(2017. évben 39.900,- Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b) az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt.
Vagyoni feltételek:
- A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
vagyonára.
- Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell
érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a
tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely
az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre
tekintettel fenntartott gépjármű.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban
meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek közül a legjelentősebb az évi két
alkalommal, augusztus és november hónapban folyósított természetbeni támogatás, a
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
A természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány formájában) összege alapesetben 6.000.Ft/gyermek/alkalom, hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében
6.500.-Ft/gyermek/alkalom.
Az alábbi táblázatban 2013. és 2017. évek vonatkozásában mutatjuk be a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok és gyermekek számát, az évente kifizetésre
kerülő természetbeni támogatás összegét:
év

2013
2014
2015
2016
2017

családok száma

gyermekek száma

(tárgy év december 31-i
adat - fő)

(tárgy év december 31-i
adat - fő)

475
419
351
336
299

872
777
649
617
563

ebből
nagykorú pénzbeli
ellátás/természetbeni
tanulók száma

támogatás összege/év
(Ft)

53
33
31
35
33

10.173.200
9.309.000
7.505.000
7.070.000
6.992.000

A csökkenés oka elsősorban az, hogy a nagykorú tanulók számára a jogosultsági feltételek
szigorodtak, továbbá, hogy a közfoglalkoztatott személyek esetében nem alkalmazható a
szociális törvényben rögzített szabály, mely szerint a közfoglalkoztatási bérből jövedelemként
22.800.-Ft/hó összeg vehető figyelembe pénzbeli és természetbeni támogatások
megállapításánál. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a tényleges
közfoglalkoztatási bérrel kell számolni.
A 2017. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
- 10 %-a olyan családban él, melyben az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének a felét (14.250.-ft/hó),

-

52 %-a olyan családban él, melyben az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét,
mindössze a gyermekek 38 %-a él olyan családban ahol az egy főre eső jövedelem eléri
illetve meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
létszámának alakulását 2014-2017. évben:
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermekek létszáma (fő)
hátrányos helyzetű gyermekek
létszáma (fő)
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma (fő)

2014. 12. 31.

2015. 12. 31.

2016.12.31.

2017.12.31.

777

649

617

563

306

177

131

120

169

144

155

231

A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának csökkenése a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszámának
csökkenéséből adódik. Azonban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 2016 és
2017 évben növekedést mutat, melynek oka lehet a szünidei gyermekétkeztetés bevezetése,
mely miatt több szülő kérte a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítását.
2017. év folyamán 36 esetben került elutasításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítása iránti kérelem. Az elutasítás oka: az egy főre eső jövedelem meghaladta a
jövedelemhatárt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2013-2017. évi ügyiratforgalma:
2013
2014
2015
2016
583
518
414
408
Főszámon
iktatott
ügyirat
alszámon
iktatott
1690
2384
1522
1536
ügyirat

2017
345
1459

Az elmúlt év folyamán nem volt jogorvoslati eljárás, külső szerv által végzett ellenőrzésre
nem került sor.
Települési támogatás – gyermek jogán
Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, és vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni
helyzetét is.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
-tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer),
-felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
-átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
-családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
-családban nevelkedő gyermek MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi
szolgáltatási díjának megfizetése.
-magas gyógyszerköltség enyhítésére.

Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek támogatásban, még a jövedelmi
viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban
élőnek Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a 2013-2017. években önkormányzati segélyben, települési
támogatásban részesülő gyermekek létszámát, a kifizetett támogatás összegét:
év

támogatásban részesült gyermekek
létszáma (fő)
304
324
252
288
246

2013
2014
2015
2016
2017

támogatás/év (Ft)
1.443.000
2.012.000
1.700.000
3.479.670
3.208.280

-2013. évben 28 család,
-2014. évben 11 család,
-2015. évben 2 család
-2016 évben 18 család
-2017 évben 12 család
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelme került elutasításra. Az elutasítások
legfőbb oka, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban
meghatározott értékhatárt.
Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a
támogatási kérelmeket a Hivatal által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a
többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A
határidők elmulasztása jogvesztő.
települési támogatás gyermek jogán ügyiratforgalma:
2013
2014
Főszámon
iktatott
222
273
ügyirat:
248
299
alszámon
iktatott
ügyirat

2015
252

2016
277

2017
229

358

553

244

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre
nem került sor.
Gyermekétkeztetés
statisztikai adatok

megoldásának

módjai,

kedvezményben

részesülőkre

vonatkozó

Az ingyenes gyermekétkeztetés szabályai 2015. szeptember 1. napjával módosultak, a 100 %os kedvezményre való jogosultság kibővült, a kedvezményeket az alábbi táblázatban mutatjuk
be:
2015.09.01.
kedvezmény
%-a

bölcsődei

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

100
100

ellátásban
részesülő
gyermekek

óvodai
nevelésben
részesülő
gyermekek

1-8.
évfolyamon
tanulók

1-8.
évfolyamon
felül tanulók

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
50
50
50

Gyomaendrődön a 0-23 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díjkedvezményben
részesülők százalékos megoszlása jogcímenként:
2013. évben
Étkezést
biztosító
intézmény
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

Teljes összegű
tér. díjat fizet

Tartós beteg,
50 % kedv.

54
36
34
44
38

2
5
5
6
5

Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)

58
45
36
42
40

0
4
4
6
4

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
6
7
10
11
8

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv. 100 % kedv.

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

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

38
52
51
39
3

46

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

38
40
49
39
3

42

2015. évben
Tartós beteg*
Étkezést
biztosító
intézmény

Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

3 vagy
többgyermekes
család*

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
(%)

(%)
(%)

Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskol
a
Település
összesen

13
9
39
44

0
2
5
8

8
11
11
7

29

27

4

10

3

Szülői
nyilatkozat
alapján
100 % kedv.
(%)

Nevelésbe
vették
100 %

25
37
45

54
41

0
0
0
12

42

13

1

100 % kedv.
(%)

*Bölcsőde és óvoda esetében a kedvezmény összege 50 %, 2015. 09.01. napjától 100 %. Általános és
középiskola esetében a kedvezmény összege 50 %.

2016. évben
Tartós beteg
Étkezést
biztosító
intézmény

Teljes
összegű tér.
díjat fizet

Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskol
a
Település
összesen

50 %
kedv.

14,6
6,6
38,6
36,9

5,1
5,4

28,7

3,5

100 %
kedv.

3 vagy többgyermekes
család

50 %
kedv.

0
1,4

100 %
kedv.

50 %
kedv.

20,8
8,8
11,4
15,4

0,4

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül

8,2

Szülői nyilatkozat
alapján
100 % kedv.

Nevelésbe
vették
100 % kedv

14,6
25,9
43,8

45,8
55,8

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

33,3

17,1

2,4

100 %
kedv.

30,8
3,2

3,1

2017. évben
Tartós beteg
Étkezést
biztosító
intézmény

Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskol
a
Település
összesen

Teljes
összegű tér.
díjat fizet

50 %
kedv.

2
5
82
11

68
32

29

4

100 %
kedv.

3 vagy többgyermekes
család

50 %
kedv.

0
100

100 %
kedv.

50 %
kedv.

15
85
88
12

1

Gyermekvédelmi
kedvezményben
részesül

8

100 %
kedv.

Szülői
nyilatkozat
alapján
100 % kedv.

2
19
79

10
90

6
12
35
47

4
30
57
9

29

21

1

100

100
4

3

Nevelésbe
Összes
vették
étkezésben
100 % kedv. részt vevő

Szünidei gyermekétkeztetés
Az önkormányzat kötelező feladatként biztosítja a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetést, amennyiben azt a szülők igénylik.
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. és 2017. évben szünidei gyermekétkeztetésben
részesült gyermekek létszámát:
szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek száma:

2016

2017

-

tavaszi szünetben
nyári szünetben
őszi szünetben
téli szünetben

102
264
75
126

69
158
61
57

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
1. A fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
1. A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1998. január 1-vel indította be a gyermekjóléti
szolgáltatást az akkori Városi Családsegítő Központban. Az intézmény látta el a családsegítés,
a nevelési tanácsadás és a logopédiai intézet feladatait is.
2006. szeptember 1-től az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézményi
társulás fenntartásába került Térségi Humánsegítő Szolgálat néven. A gyermekjóléti
szolgáltatás biztosítása ebben az integrált intézményben történt 2012. december 31-ig.
2013. január 1-től az intézmény szétvált, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
beintegrálásra került a Térségi Szociális Gondozási Központba.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény módosította A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (Szt.) és A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
XXXI. törvény (Gyvt.) szociális, családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó
egyes paragrafusait.
A módosítás következményeként a járásszékhely településeken 2016. január 1-től létre kellett
hozni a család-és gyermekjóléti központokat, valamint minden településen kötelezően
megvalósítandó feladat a család-és gyermekjóléti szolgálatok működtetése.
A szolgálatnál dolgozó családsegítők feladata a tevékenységek segítő elemeinek ellátása, míg
a központnál dolgozó esetmenedzserek akkor foglalkoznak a családokkal, ha már hatósági
intézkedésre is szükség van: védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés vagy nevelésbe vétel. Ők
már egyfajta kontrolláló funkciót látnak el a családok életében.
A változások többek között azt a célt szolgálják, hogy ne történhessenek gyermek-tragédiák a
jelzőrendszer és a szociális ellátó rendszer hiányossága miatt.
Ezért az új törvényi rendelkezések fokozottan megerősítik az észlelő-és jelzőrendszereket, és
az újonnan létrejött család-és gyermekjóléti szolgálatok kiemelkedő feladatává teszik a
működtetést.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Települési Társulás 2015. szeptember
29-i ülésén döntött arról, hogy a feladatok ellátását továbbra is a Térségi Szociális Gondozási
Központ intézményén belül, annak szervezeti és szakmai szempontból önálló
intézményegységeként valósítja meg.
2015. november 30-án jelent meg az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet egyes szociális és
gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.
A rendelet már részletesebben tárgyalja a változtatásokat és az új feladatokat, de a napi
munkához a legnagyobb segítséget a módszertani útmutatók jelentették.
A jogszabályi változás két feladatot különít el a járásszékhely településeknél:

-

a család-és gyermekjóléti szolgálatot és a
család-és gyermekjóléti központot.

A feladatok ellátása Gyomaendrődön továbbra is a Fő út 2. szám alatt történik.
Csárdaszálláson és Hunyán az eddigi gyakorlatnak megfelelően a helyi Községháza
irodájában van lehetőség az ügyfelek fogadására, míg Dévaványán és Ecsegfalván a helyi
család-és gyermekjóléti szolgálat ad helyet a központ munkatársainak feladataik
elvégzéséhez.
A család- és gyermekjóléti központ fenntartója 2017. január 1-től Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete lett, és részben önálló intézményként működik tovább
Az intézmény új neve: Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ.
Az intézmény elérhetősége és tevékenysége nem változott.
2017-ben a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ látta el a Szolgálat és a
Központ feladatait is az alábbiak szerint.
Család-és gyermekjóléti szolgálat
Ellátási terület:
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása tájékoztatás nyújtásával,
szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott
szolgáltatások, ellátások közvetítésével történik.
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
végeznek kríziskezelést, illetve segítik a 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
A gyermekjóléti szolgáltatás kliense a gyermek, az intézmény az ő mindenek felett
álló érdekét képviseli. A család gondozása elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Ennek
egyik fontos, de nem egyetlen eszköze, a szülői képességek kiteljesítése, a szülői
felelősség megerősítése.

Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladataik körében
- folyamatosan figyelemmel kísérik a településeken élők szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
- meghallgatják a kliens panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszik a szükséges
intézkedést,
- önálló helyettes szülőket foglalkoztatnak
- nyilvántartást vezetnek a helyettes szülői férőhelyekről.
- segítik a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készítenek,
- kezdeményezik a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- biztosítják a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- részt vesznek a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában,
- tájékoztatják a családot a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító és egyéb
támogatásokról, segítik a támogatásokhoz való hozzájutást,
- megszervezik a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásokat vagy az
ezekhez való hozzájutást
- támogatják a válsághelyzetben lévő várandós anyát, 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
 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 család- és gyermekjóléti szolgálatnál 2016-ban 171 főt gondoztak 76 családban, míg tavaly
154 fő gondozásra került sor, viszont 87 családban. Bár a gondozott személyek száma
csökkent, a családok száma növekedést mutatott.
A 154 főből 45 fő 18 év alatti. A felnőtt korúak 43%-a foglalkoztatott, 20%-a munkanélküli,
és 48%-a inaktív. Az inaktívak közel fele nyugdíjas.
A végzettség megoszlásánál kiemelkedő a 8 általános iskolai osztállyal rendelkezők aránya
(60%). Egyforma arányban vannak a szakmunkás végzettséggel rendelkezők és a 8
általánosnál kevesebb osztállyal rendelkezők, de ez utóbbi csoportban szerepelnek a 14.
életévüket be nem töltöttek is, akik életkorukból adódóan nem végezhették el a 8 osztályt.
Az elsődleges probléma csoportoknál legjellemzőbbek a gyermeknevelési, valamint a családi
konfliktusok. Hangsúlyos az életviteli probléma is, itt szerepel a szülők szenvedélybetegsége
is. Arányaiban jóval kevesebb, de előfordul anyagi, lelki, illetve gyermekek vonatkozásában
magatartási probléma is.
Hunya:
Hunyán 2017-ben összesen 6 főt gondoztak 1 családban, közülük 5 fő gyermekkorú.
A gondozott családnál felmerült probléma az alacsony jövedelem és a szülők között lévő
konfliktus. Rendszeres kapcsolatot tartanak a település óvónőjével és a védőnővel is.
Csárdaszállás
A csárdaszállási gondozottak száma a 2017-es évben 3 fő volt 2 családban.
Jellemző problémák a családi konfliktusok, illetve az anyagi gondok.
Munkatársuk folyamatosan kapcsolatot tart a településen megtalálható jelzőrendszeri
tagokkal, akik az intézményünk által szervezett szakmaközi megbeszéléseken is részt
vesznek. A településen kiemelkedően jó a kapcsolatuk a tanyagondnokkal.
A szolgálat napi tevékenységei közül kiemelkedik az információnyújtás, illetve a segítő
beszélgetés. Ettől az évtől minden gondozott családnál minimum havi három személyes
találkozást kell megszervezni a család valamely tagjával, mely történhet családlátogatás vagy
az intézménybe behívás formájában is. Ezáltal nagyon szorossá válik a kapcsolat a segítő és a

kliens között, ami a segítés bizonyos időszakában jó, de megnehezíti a lezárás előtti időszakot
a kliens számára. Ugyanakkor hátrányt jelent, ha pl. a kliens dolgozik, hiszen nagyon nehéz
megfelelő időpontot találni a beszélgetésekhez.
A tavalyi évben összesen 109 környezettanulmány készítésére került sor a szolgálatnál
egyrészt a Gyámhivatal felkérésére gyámoltaknál illetve gondnokoltaknál, másrészt az
önkormányzat kérésére a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához kapcsolódóan.
2017-ben az intézménynél 238 eseti segítségnyújtás történt. Ebben az esetben a kliens nem
gondozott, csak éppen aktuálisan egy-egy ügye intézéséhez kér és kap segítséget.
Gyakran segítenek nyomtatványok kitöltésében nyugdíjjal, családtámogatási ellátásokkal,
egészségkárosodás megállapításával kapcsolatosan.
Rendszeresen kérik segítségüket a közüzemi szolgáltatók felé fogyasztói mérőóra állás
bejelentéséhez kapcsolódóan.
Tájékoztatást nyújtanak a városban és a környékén működő szociális ellátórendszer
szolgáltatásairól, és segítséget nyújtanak azok igénybevételéhez.
Ha kliens által hozott probléma jellege indokolja, akkor felajánlják az intézmény keretein
belül működő pszichológusi vagy ügyvédi szolgáltatást, vagy továbbirányítják a klienseket
jogorvoslatért a Szarvasi Bíróságra illetve, ha szükséges a helyi rendőrőrsre.
A köznevelési intézmények kötelesek jelezni a tanköteles tanulók igazolatlan hiányzásairól.
Amennyiben a jelzések még csekély számú hiányzásról tájékoztatnak, eseti segítségnyújtás
keretében adnak tájékoztatást.
Alkalmanként felkérést kapnak az iskoláktól magántanulói státusz elbírálásához. Ha nem
ismerik az adott családot, környezettanulmányt készítenek, és felmérik a család helyzetét,
mennyiben előnyös a gyermek számára a magántanulói státusz, és így teszik meg
javaslatukat.
A napi ügyintézés során sokszor szembesülnek azzal, hogy a kliens nehezen igazodik el a
szociális ellátórendszerben, illetve előfordul, hogy csak alapos kikérdezés után derül ki, hogy
milyen segítséget szeretne valójában. Előfordul, hogy nagyon nehezen, szinte az utolsó
pillanatban kérnek segítséget, szégyellik a helyzetet, amibe kerültek. Ugyanakkor vannak
olyanok, akik bár rengeteg segítséget kapnak az önkormányzattól, újabb és újabb igényekkel
állnak elő.
Észlelő és jelzőrendszer működtetése
A gyermekjóléti szolgálatoknak megalakulásuk óta kiemelt feladata az észlelő-és
jelzőrendszer működtetése, mely rendszert a családsegítő szolgálatok is fenntartották. Ez a két
jelzőrendszer egyesült 2016-ban, és immár a szolgálatok fennhatósága alá tartozik. A
gyermekvédelmi alapellátó rendszer 2016. január 1-én történt reformációját követően a
korábbinál is fontosabb szerepe van a jelzőrendszernek.
A szakmai protokollok és útmutatások mellett, 2017. évben megalkotásra került a Békés
Megyei Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll, ami még inkább prioritásként kezeli a
jelzőrendszer ellenőrzött működtetetést. A megyei protokoll egyértelműsíti és tisztázza a
jelzőrendszeri tagok kompetenciahatárait, jogszabályi háttérrel, gyakorlatiasan szemlélteti a
jelzőrendszeri kötelezettségeket.
Az azóta eltelt egy év tapasztalata alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a jelzések
többségében írásban megérkeznek az intézményhez, a jelzőrendszer tagjaival folyamatos az
együttműködésük. A jelzőrendszeri együttműködés az elmúlt év tekintetében az egészségügyi
szolgáltatók, a felnőtt háziorvosok és gyermekorvosok irányából erősödött meg leginkább. A

folyamatos megkereséseknek és meghívásoknak többségében eleget tesznek az orvosok. A
gondozásban álló családok vonatkozásában pedig aktív együttműködés jellemzi az
egészségügyi szolgáltatókat, ez elmondható a felnőtt és gyermekorvosokról egyaránt.
Az oktatási intézményekkel folyamatos partneri kommunikáció mellett a leghatékonyabb
együttműködésre törekszik az intézmény.
A jelzőrendszeri együttműködés erősítésének érdekében az ellátási területhez tartozó két kis
településen, Csárdaszálláson és Hunyán is tartottak kihelyezett szakmaközi megbeszélést,
aminek keretében a helyi szakemberekkel a helyi problémákra célirányos cselekvési tervet
fogalmaztak meg.
2017. évben összesen 130 jelzés érkezett az intézményhez, a beérkező jelzések
vonatkozásában 118 személy volt érintett. A jelzésekből 103 esetben kiskorú személy felől
érkezett jelzés, 27 esetben pedig felnőtt személyről küldtek jelzést a jelzőrendszeri tagok.
A jelzőrendszeri tagok közül, a 0-18 éves korosztályt illetően értelemszerűen elsősorban a
köznevelési intézmények éltek jelzőrendszeri kötelezettségükkel, összesen 44 esetben.
Elmondható, hogy másik legnagyobb számban állampolgári bejelentések érkeztek, ami
alapján megállapítható, hogy az intézmény segítségnyújtási lehetőségei ismertek az
állampolgárok körében, és jelzést tesznek akár a saját, akár más személy vagy kiskorú
személy élethelyzetének megsegítésének reményében.
Felnőtt személyek vonatkozásában személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók és
egészségügyi szolgáltatók, háziorvosok felől érkezik a legtöbb jelzés, elesett, rossz szociális
helyzetű és megromlott egészségi állapotú segítségre szoruló személyek esetén.
Volt olyan hét, amikor nem érkezett egy jelzés sem, de egyes heteken 10 fölött volt a jelzések
száma.
Kríziskályha illetve krízisfa biztosítása
2017. évben is érkeztek olyan jelzések az intézmény felé, amelyek arról számoltak be, hogy
családok nem tudják önerőből megoldani az ingatlanuk fűtését. Ennek oka lehetett a
fűtőberendezés hiánya, vagy nem megfelelő állapota. Az elmúlt évben 3 alkalommal kellett a
fűtési időszakra kihelyezni kríziskályhát olyan családokhoz, ahol ilyen jellegű problémák
adódtak. A kihelyezett kályhák a használatba adási szerződés értelmében rendeltetésszerűen
voltak használva, sérülésmentes állapotban kerültek vissza a fűtési időszak végeztével.
Jelenleg 7 db kríziskályha áll rendelkezésre a fűtési nehézséggel küzdő személyek
megsegítésére.
A 2017-es év rendkívül zord időjárással kezdődött, és a kemény mínuszok hetekig tartották
magukat, aminek következtében sok jelzés érkezett olyan családok felől, ahol fűtési krízis
alakult ki a tüzelő hiánya miatt. Ezekben az esetekben az intézmény saját hatáskörben
vizsgálta meg a körülményeket, és ha a család saját erőből nem tudta megoldani a tüzelő
beszerzését a jövedelmi viszonyai miatt, akkor 5 mázsa tűzifa azonnali kiszállítása történt
meg. Ezekben az esetekben a Zöldpark KFT. járművével történik meg a tüzelő családhoz való
kijuttatása. A 2017-es évben 22 alkalommal kellett krízisfa kiszállításáról rendelkezni, ami
110 mázsa tűzifát jelent.
Adományok gyűjtése, osztása
Az intézmény fogadja a lakosság által felajánlott ruhaneműket és játékokat, és kiosztja azt a
rászorulók között.
Ennek egyik módja, hogy kiértesítik az ügyfeleket, illetve a partner intézmények
közvetítésével ajánlott rászorulókat, és meghatározott időpontban mehetnek be válogatni a
ruhák és egyéb adományok között. Az osztás másik módja, hogy a betérők aktuálisan
válogathatnak és vihetnek el adományt. Az adományok osztásánál figyelemmel kísérik, hogy
minél több rászoruló részesüljön belőle.

Család-és gyermekjóléti központ
Ellátási terület:
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
- Dévaványa
- Ecsegfalva
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látnak el, amelynek keretében
o kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe
vételét,
o 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,
o együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó
felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság
elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
o 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,
o utógondozást végeznek a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
o védelembe vett gyermek esetében elkészítik a 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 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 vételt vagy nevelésbe vételt, esetleg ideiglenes
elhelyezést elrendelő határozata jogerőre emelkedik. Ugyanakkor már a gyámhivatal felé
indított javaslattétel is a központ dolgozóinak 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 ez az adat nem fedi
le teljesen az esetmenedzserek gondozási tevékenységét.
A szociális segítő tevékenységet a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője végzi, de
az esetmenedzser is folyamatosan kapcsolatot tart a családdal.

Emellett koordináló szerepe van, ami azt jelenti, hogy követi és összefogja a
veszélyeztetettség megszűnéséhez szükséges szolgáltatásokat. Eszerint figyelemmel kíséri,
hogy az egyéni gondozási-és nevelési tervben foglaltak megvalósulnak-e, az előírt
szolgáltatásokat (pl.: családsegítés, pszichológusi szolgáltatás, önsegítő csoport, nevelési
tanácsadó, egészségügyi szolgáltatás, oktatási intézmény stb.), igénybe veszi-e, milyen az
együttműködési készsége. Ezek összegzésével, figyelembe vételével, és a családdal végzett
munka alapján teszi meg javaslatát a szükséges hatósági intézkedésre.
A családsegítő és az esetmenedzser szoros együttműködése elengedhetetlen a segítő munka
sikeressége érdekében. Ezért rendszeres a személyes, telefonos konzultáció az adott üggyel
kapcsolatban. Átlagosan 3 havonta kér az esetmenedzser írásos tájékoztatást a segítő
folyamatról. Szükség esetén közösen történik a családlátogatás is. A családsegítő meghívására
az esetmenedzser és a jelzőrendszeri tanácsadó rendszeresen részt vesz esetkonferenciákon
megelőzés céljából. Itt a szakemberek, valamint az ügyben érintett jelzőrendszeri tagok a
családdal együtt közösen próbálnak megoldást keresni a felmerült problémára annak
érdekében, hogy ne kerüljön sor hatósági intézkedésre.
Hatósági intézkedés során (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)
az esetmenedzser családlátogatást végez, írásos véleményt kér a családdal kapcsolatban álló
jelzőrendszeri tagoktól tárgyi ügyre vonatkozóan, esetkonferenciát szervez, vagy
meghívottként részt vesz, tárgyalásokon vesz részt, valamint a nevelésbe vett gyermekeket
meglátogatja a gondozási helyén a nevelőcsaládnál. Védelembe vett családoknál minden
esetben jelen van a családsegítő.
A nevelésbe vett családok gondozási folyamata során főként a járás területén élő szülőkkel
van kapcsolat. Elsődleges feladat a gyermekek hazagondozása, valamint a rendszeres
kapcsolattartás elősegítése. ezen folyamat során rendszeres a kapcsolattartás a családdal,
gyermekvédelmi gyámmal, nevelőszülővel, szükség esetén bevonásra kerül családsegítő is.
2017-ben jogerős határozat alapján a központ esetmenedzserei 218 főt gondoztak 56
családban, ebből a jogerős határozattal érintett gyermekek száma: 114.
A településenkénti gyermekszám megoszlása az alábbi:
Gyomaendrőd: 76
Csárdaszállás: 0
Hunya: 6
Dévaványa: 21
Ecsegfalva: 11
A központ megfelelve a törvényi előírásoknak jelzőrendszeri tanácsadót foglalkoztat. Az ő
feladata a járás jelzőrendszeri tanácsadóinak segítése, a heti jelentések összesítése, statisztikai
adatok szolgáltatása. Segítséget nyújt a járásban dolgozó szakemberek számára,
esetmegbeszéléseket szervez, és biztosítja az aktuális szakmai információk eljutását a
szolgálat munkatársai számára.
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 szolgáltatás
igénybevételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges, melyeket Gyomaendrőd
vonatkozásában a központnál, Dévaványa vonatkozásában pedig az ottani család- és
gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni.

Fontos tudni, hogy különösen a pszichológusnál folyamatos az igénybevétel, kb. 3-4 hétre
tudunk időpontot adni.
2017. őszén a társintézmények (önkormányzat, iskolák stb.) munkatársai számára 10
alkalomból álló autogén tréninget szerveztek melyről nagyon pozitív visszajelzések érkeztek.
Dobóvári Béla pszichológusnál 2016-ban 322 megjelenés volt összesen, ez 92 főt érintett. Ez
az adat 2017-ben 304 egyéni megjelenés volt 94 fő vonatkozásában, ebben nem szerepel a 10
alkalmas autogén tréning, alkalmanként átlag 10 fő részére. A jogásznál 2016-ban 16
megjelenés volt, mely 15 főt érintett, 2017-ben 18 megjelenés 17 fő vonatkozásában.
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.
A készenléti telefonon 2017-évben szakmai segítséget igénylő hívás nem volt.
Kapcsolattartási ügyelet:
Kapcsolattartási ügyelet igénybevételére azokban az esetekben szokott sor kerülni, amikor
valami ok miatt a szülők (nagyszülők) és gyermekek közötti kapcsolattartás többnyire
konfliktusok miatt ellehetetlenül. Ilyenkor a gyámhivatal vagy bíróság elrendelése alapján,
egy semleges helyszínen, esetenként szakember felügyelete mellett történik a kapcsolattartás.
Az intézményben jelenleg 3 kapcsolattartás van leszabályozva, ebből egy nem felügyelt,
ebben az esetben csak a semleges helyiséget kell biztosítani. A másik két kapcsolattartás
felügyelt, ami azt jelenti, hogy szakembernek is bent kell lenni. Az egyiknél a központ
esetmenedzsere van kijelölve, míg a másiknál a gyermekvédelmi gyám.
A kapcsolattartási ügyeletet rendszerint a pszichológus helyiségében biztosítják, mivel az
barátságosan berendezett, de az egyik esetnél a nagyterem ad helyt a kapcsolattartásnak,
mivel 6 kiskorú gyermek érintett, plusz a két szülő, és szükséges a nagyobb helyiség.
Utcai és lakótelepi szociális munka:
A törvény előírásai szerint szükséges utcai illetve lakótelepi szociális munka végzése is.
A Gyomaendrődi járásban a települések és a lakótelepek nagysága nem indokolja a
„klasszikus” utcai szociális munkát, nem jellemzőek az utcán, lakótelepeken csapatosan
csellengő lógó diákok, illetve pláza sincs, ahol gyülekeznének.
A hajléktalanság sem okoz valódi gondot, jellemzőbb a településen, hogy van ház, vagy lakás,
ahol meghúzódhatnak, csak vagy nincs mivel fűteni, vagy esetleg a ház állapota nagyon
elhanyagolt.
Téli időszakban már évek óta biztosítják a krízishelyzetek elkerülését illetve megoldását a
korábban már említett krízisfa, illetve kríziskályhák biztosításával, valamint a jelzőrendszer
működtetésével.
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
Ez a tevékenység jelenleg még nem kötelezően ellátandó feladat, de az intézmény EFOP
pályázat keretében támogatásban részesül a bevezetése érdekében.
Az országban 54 család- és gyermekjóléti központ dolgozik szerte az országban a projekt
keretében, hogy kidolgozzák a segítő tevékenység protokolljának alapjait, melynek kötelező
bevezetésére a tervek szerint 2018. szeptember 1-től kerül sor minden járási központ
székhelyén, és minden, a járásban működő óvodára, általános és középiskolára ki fog terjedni.
Jelenleg a projekt keretében 1 főt 8 órában és 1 főt 4 órában foglalkoztatnak.

A projektbe bevont intézmények a járásban működő minden óvoda, valamint a Kis Bálint, a
Rózsahegyi Kálmán és a Ványai Ambrus Általános Iskolák.
A szociális segítők építik a kapcsolatot az intézményekkel, fogadóórákat tartanak, elkészítik
az adminisztrációt, illetve szervezik és koordinálják a projektben betervezett programokat.
1. Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
A gyermekek átmeneti gondozására településünk Kiss Péterné helyettes szülővel kötött
együttműködési megállapodást.
2017-ben nem került gyermek a helyettes szülőhöz.
2. Család- és Gyermekjóléti Központ ellenőrzése 2017-ben, megállapítások
bemutatása
2017. július 10-én helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Államkincstár a család- és
gyermekjóléti központnál, melynek során mindent rendben talált.
Az ellenőrzés a központ székhelyén történt, ennek során a személyi anyagokat, intézményi
szabályzatokat, valamint szúrópróba szerűen szolgálatnál illetve központnál keletkezett
aktákat vizsgáltak meg.
3. További tervek
Folyamatosan figyelemmel kísérik az intézmény által beadható pályázati kiírásokat, ezen
kívül továbbra is részt vesznek más intézmények, különösen az önkormányzat projektjeinek
tervezésében és megvalósításában, melyek az intézmény tevékenységi körét érintik.
A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolatuk folyamatos, ennek a kapcsolatnak a további ápolása,
kiterjesztése is céljaik között szerepel.
A munkavégzés hatékonysága érdekében figyelmet fordítanak az ellátások infrastruktúrájának
további fejlesztésére, az elhasználódott eszközök megújítására, épület karbantartására,
modernizálására.
Kiemelten fontosnak tartják a közfoglalkoztatottak foglalkoztatását a munkatársak
munkájának segítésére
Összességében elmondható, hogy az intézmény a jelen felállásában első évét sikeresen zárta.
Pénzügyek terén a működtetés takarékos és hatékony volt.
Szakmai munkájukra jellemző a magas színvonal. A társintézményekkel a kapcsolatuk jó,
folyamatosan törekszenek a további javításokra.
Munkatársaik aktívan részt vettek és részt vesznek az esélyegyenlőségi programok
kidolgozásában, módosításában illetve megvalósításában.
Meglátásuk szerint az intézmény betölti azt a szerepet, amit a jogszabályok és a szakmai
módszertani elvek irányoznak elő. A város lakosai – a gyermeket nevelő családok bizalommal fordulnak hozzájuk, hiszen széles körben ismertek a lakosok alapvető
biztonságát, jólétét segítő szolgáltatásaik.

VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és
a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a
bűnelkövetés okainak bemutatása:
Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete 1999-ben fogadta el a település bűnmegelőzési
koncepcióját, melyet a 2007. évben felülvizsgáltak, aktualizáltak, illetve további szervek
véleményezése után ismételten a testület elé került elfogadásra.
Az azóta eltelt időszakban jelentős változás következett be abban a környezetben, melyen
belül az önkormányzatnak a közbiztonsággal és ezen belül a bűnmegelőzéssel foglalkozni
kell. Ezek a körülmények az alábbiakban foglalhatók össze:
1.) Az önkormányzati koncepcióval párhuzamosan elkészült a megyei bűnmegelőzési
koncepció
2.) Elfogadásra került a bűnmegelőzési nemzeti stratégája és cselekvési programja
3.) Önálló elérhetősége van az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, melyről a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos minden lényeges dokumentum elérhető
4.) Az ország uniós csatlakozását követően megnyíltak azok az uniós lehetőségek, mind a
pályázati lehetőségek, mind a tapasztalatok átvétele terén melyek segíthetik a hazai
bűnmegelőzés helyzetének javítását
5.) Rendszeresen jelennek meg a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati felhívások
6.) Folyamatosan jelennek meg és jelentek meg azok a jogszabályok, melyek a közélet
tisztaságát hivatottak javítani, pl. üvegzseb tv, összeférhetetlenségi jogszabályok
7.) Elfogadásra került az önkormányzat ciklus programja, az idegenforgalmi koncepció
elkészült, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nagyobb
szerepet szán a jövőben a turizmusnak.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén
központjában a Gyomaendrődi Család- és
ifjúságvédelemmel kapcsolatos legfontosabb
Tevékenységéről rendszeresen beszámol az
ítélte meg.

jelentős változások következtek be, melyek
Gyermekjóléti Központ áll. Helyi szinten az
koordinációs szervvé vált az elmúlt időszakban.
önkormányzatnak. Munkáját a fenntartó jónak

A gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés területén az alábbi prioritásokat fogalmazza
meg az önkormányzat:
1.) Erősíteni kell a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ koordinációs szerepét a
települési gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervek vonatkozásában, melyet folyamatosan
figyelni kell az intézmény éves beszámolójában.
2.) Javítani kell a szórakozóhelyek, a közterületek ellenőrzését, egyrészt alkohol, másrészt a
kábítószer fogyasztás megelőzése, harmadrészt a közterületek állagának, rendjének megóvása
érdekében a rendőrség, a közterület-felügyelet, a családsegítők, a hatóság szakembereinek
bevonásával, különösen a késő esti órákban.
3.) A felnőtt gondozásban érdekelt személyek bevonásával mindent meg kell tenni a családon
belüli erőszak felderítése érdekében.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének tájékoztatása alapján:
(Gyomaendrődre és Hunyára vonatkozó adatok)
1. A 0-14 éves gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 0
2. A 14-18 éves fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 1, melyből
- 1 lopás vétsége, nyomozás befejezésének módja: áttétel más szervhez.

3. A 0-14 éves gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 8, melyből
- 3 kiskorú veszélyeztetésének bűntette, nyomozás befejezésének módja: 2 vádemelési
javaslat, 1 nyomozás megszüntetés - mivel cselekmény nem bűncselekmény, 1 folyamatban
van
- 2 könnyű testi sértés bűntette, 1 vádemelési javaslat, 1 nyomozás megszüntetés - mivel
cselekmény nem bűncselekmény,
- 1 szexuális erőszak bűntette – nyomozás megszüntetés – mivel a cselekmény nem
bűncselekmény
- 1 lopás vétség – nyomozás felfüggesztése
- 1 könnyű testi sértés vétség – nyomozás megszüntetés – mivel a cselekmény nem
bűncselekmény.
4. A 14-18 éves fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 6, melyből
- 1 kiskorú veszélyeztetésének bűntette, nyomozás befejezésének módja: 1 nyomozás
megszüntetés – mivel cselekmény nem bűncselekmény,
- 1 zaklatás vétsége, nyomozás befejezésének módja: vádemelési javaslat,
- 1 magánlaksértés vétség, nyomozás befejezésének módja: megszüntetés,
- 3 lopás vétség, nyomozás befejezésének módja: nyomozás felfüggesztése.
A fiatalkorú, és gyermekkorú elkövetők cselekményeit vizsgálva továbbra is megállapítható,
hogy családi hátterük a legtöbbször rendezetlen, sok esetben tapasztalható a szülői
elhanyagoló, illetve antiszociális magatartás, melynek következménye, hogy a fiatalkorú ezt a
magatartásformát fogja követni, aminek legsúlyosabb következménye, ha ő maga is
bűncselekményt követ el.
A szülőknél megfigyelhető továbbá, hogy különböző okok miatt – akár munkahelyi probléma,
akár magánéleti (családi), vagy szociális konfliktus okán -, de kevesebb időt töltenek, és
kevesebb figyelmet fordítanak serdülő korú gyermekeikre. Ugyancsak jellemző okként
állapítható meg a bűncselekmények elkövetésénél a rossz baráti környezet, a
befolyásolhatóság, a rábírás tényezője.
5.
Családon belüli erőszak adatai: 2017. évben a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi
Rendőrőrs illetékességi területén családon belüli erőszak összesen 8 büntetőeljárásban merült
fel, melyeket az alábbiak szerint osztályoztunk:
- vele egy háztartásban élő sérelmére: 3,
- egyéb családon belül történt erőszak: 4,
- volt házastárs, élettárs sérelmére: 1.
Áldozat 8 esetben nő, ebből gyermekkorú: 2, fiatalkorú: 1.
A hozzátartozók közötti (családon belüli) erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény hatálybalépését követően a távoltartás feltételeire vonatkozó
információkért egyre többen fordulnak a rendőrséghez. A legtöbb családon belüli erőszak
kétség kívül ott történik, ahol az egymástól függő személyek életvitelszerűen tartózkodnak. A
családon belüli erőszakkal kapcsolatos cselekmények áldozatai leginkább a nők, a gyermekek
és az idősek közül kerülnek ki, mivel áldozattá válásukban speciális szerepet játszik a
gyengébb fizikai és sérülékenyebb pszichikai adottságuk. Értékelve a beszerzett adatokat a
szubjektív okok közül kiemelkedik az óvatosság hiánya, de hasonló helyet foglal el a
kiszolgáltatottság is.

Az eljárás során, a hozzátartozók közötti erőszak áldozatai tájékoztatást kaptak a jogaikról, a
segítő intézmények és a civil szervezetek elérhetőségéről. A sértettek, az esetek jelentős
részében szégyellik a családban történteket, tovább tűrik a megaláztatásokat. A
viszonylagosan magas látencia ellenére mégis egyre többen választják a jogi utat.
Illetékességi területünk vonatkozásában elmondható, hogy a bejelentések mintegy 75 %-ában
a rendőr helyszínre érkezéséig lezárul a bejelentés tárgyát képező cselekmény, míg a
fennmaradó 25 %-ban a rendőri intézkedés vet véget azoknak. azt követőena
konfliktushelyzet megoldódik és lezártnak tekintik az ügyet. Több esetben azonban
visszatérően merülnek fel a problémák.
Hatóságunk 2017. évben ideiglenes megelőző távoltartást nem rendelt el.
Kapitányságunkon a 2018-as évre az alábbi bűnmegelőzési munkaterv került kidolgozásra:
Fő célkitűzések:
1. Az állampolgárok hatóságokkal történő együttműködési készségének fejlesztése a
bűncselekmények megelőzése érdekében. Továbbra is fenn kell tartani, és erősíteni kell a
társszervekkel, polgárőrszervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal, az ifjúságot és a
családokat segítő szolgálatokkal, és egyéb társadalmi szervezetekkel az együttműködést.
2. A bűnmegelőzés kiterjesztésével, valamint a társadalmi és civil szervezetek
együttműködésével törekedni kell a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában, és a Nemzeti
Drogellenes Stratégiában megfogalmazott szemlélet erősítésére.
3. A fiatalkorúak bűnelkövetővé, és áldozattá válásának megelőzése.
4. A bűnmegelőzésre kommunikációjának folyamatos fejlesztése, közvetlen lakossági és
intézményi tájékoztatás.
5. A kiemelt kockázatú csoportok (nők, időskorúak, gyermek- és fiatalkorúak, fogyatékkal
élők) sértetté válásának megelőzése.
6. A bűnügyi helyzet ismeretében a lakosság széleskörű felvilágosítása, az áldozattá válás, és
az ismételt áldozattá válás megelőzése és elkerülése érdekében.
7. A bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében jól bevált projektek,
programok folytatása, esetlegesen új programok bevezetésének elősegítése.
8. A családon belüli erőszak csökkentése, az időskorúak védelme, a gyermek- és fiatalkori
bűnözés korlátozása, visszaszorítása érdekében a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi,
áldozatsegítő tevékenység teljesebbé tétele.
9. Lakossági-, intézményi tájékoztatás, kommunikációs stratégia folytatása.
10. Illeszkedve a BMRFK Bűnmegelőzési Osztályának munkatervéhez a lakosságot célzó
rendezvényekben való aktív részvétellel erősíteni kell a rendőrség szolgáltató jellegét, és a
bűncselekmények megelőzését célzó proaktív szemléletet.
2018. évben az alábbi feladatok végrehajtását tervezzük
I. Gyermek- és ifjúságvédelem
Feladatok:
- Az oktatási és módszertani követelményeknek megfelelően tovább kell folytatni a rendőrség
jelenleg is működő, biztonságra nevelő iskolai programját, a D.A.D.A, és az "Iskola-rendőre”
- programot.

- Fokozott figyelmet kell fordítani a kapitányság illetékességi területén lévő dévaványai
gyermekotthonnal az áldozattá-elkövetővé válás, valamint nagy számban jelentkező eltűnések
területén.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat eredményes, széles
körű működtetésére, illetve a lehetőségek függvényében bővítésre, munkájának folyamatos
ellenőrzése, támogatása mellett.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a „szülők és családok a rendőrség kiemelt partnerei a
kábítószer-bűnözés megelőzésében” programtervben meghatározott feladatok végrehajtására.
Fiatalkorú eltűntekkel kapcsolatos felülvizsgálati tevékenység
Feladatok:
- Továbbra is szükséges a körözési tevékenység jogi hátterének megfelelő alkalmazása, a
hatékonyabb felülvizsgálati tevékenységgel a kiskorú eltűntek nagyobb arányú, illetve
gyorsabb felkutatásának elősegítése.
- Az eltűnések hátterének vizsgálata, kiemelten a fiatalkorúak eltűnésének közvetlen és
közvetett okainak megállapítása
- Folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézettel.
- Körözési előadó által naprakész statisztikai táblázat vezetése.
II. Drog-prevenció
Feladatok:
- A kábítószer-ellenes tevékenységben a felderítés mellett a megelőzésre is ugyanolyan
hangsúlyt kell fektetni, szélesítve a felvilágosító tevékenységet. A lehetőségekhez mérten,
illetőleg igény szerint propaganda előadásokat, osztályfőnöki órákat, szülői és tantestületi
értekezleteket kell szervezni elsősorban a tanuló ifjúság, és egyéb érdeklődő számára.
- Nagyon fontos feladat a drogok iránti kereslet csökkentése, a fogyasztói igények
kialakulásának megelőzése, valamint az illegális szerek előállításának, forgalmának,
szállításának, és terjesztésének szűkítése.
- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kábítószer-piacon bekövetkező változásokat, az új
trendeket, a megjelenő cikkeket.
- Folyamatosan értékelni-elemezni kell a drogfogyasztás és a kábítószer-bűnözés alakulását.
Elemezni kell az érintett és veszélyeztetett korosztályok, csoportok jellemzőit, továbbá a
legelterjedtebb drogok megjelenési formáit és alkalmazási specifikumait.
- Cél a kábítószer-egyeztető fórum eredményesebb kihasználása, tevékenységükben való
hatékony közreműködés.
- Folytatjuk a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása
érdekében a szórakozó helyek, a zenés, táncos rendezvények és a vendéglátó ipari egységek
ellenőrzését az NBS cselekvési tervében meghatározottak szerint.
III. Családon belüli erőszak megelőzése, kezelése
Feladatok:
-Törekedni kell a családon belüli erőszak minél korábbi felismerésére, az időben történő
beavatkozásra, a segítségnyújtás lehetőségének megteremtésére, az érintettek e tárgyú
felvilágosítására, és a társszervek felé történő jelzésadási kötelezettség teljesítésére.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények
Robotzsaru rendszerben történő megfelelő rögzítésére.
- Szinten kell tartani a járási gyámhivatalokkal és a gyermekjóléti szolgálatokkal való
együttműködést, és az adatszolgáltatás folyamatosságát a 2017. évben megalkotott
Gyermekvédelmi Protokollal összhangban.

- Törekedni kell a védőnői szolgálattal való szorosabb együttműködésre, szinten tartására a
korai családon belüli erőszak felismerése érdekében.
- Szükség szerint esetmegbeszélést kell a gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb,
célirányosabb elvégzése érdekében.
- Figyelemmel kell kísérni azon szálláslehetőségek (anyaotthonok) létét, megszűnését, ahol a
bántalmazottak megfelelő elhelyezésben részesülhetnek, és amely által a védelmük biztosított.
IV. Áldozatvédelem
Feladatok:
- Folytatni kell a fokozottan veszélyeztetett csoportok (így a gyermek-, fiatal-, és időskorúak)
körében végzett felvilágosító munkát az áldozattá válás, vagy ismételt áldozattá válás
elkerülése, megelőzése érdekében. Az eddig kialakított kapcsolat-rendszerek nyújtotta
lehetőséget kihasználva törekedni kell arra, hogy az aktuális veszélyeztetettségi körülmények
még szélesebb körben ismertté váljanak.
- A rendőrség tudomására jutott mindazon bűncselekmények esetében, melyek kapcsán az
áldozatsegítés, az érdekérvényesítés, illetőleg a kárenyhítés lehetősége felmerül, különös
gondot kell fordítani az érintettekre vonatkozó, az egyéni körülményeinek megfelelő és
színvonalas tájékoztatásra, valamint a szükséges dokumentumok (igazolás) gondos
kiállítására.
- A sértettek érdekeit szolgáló áldozatvédelmi feladatok ellátása érdekében szükséges az
áldozatvédelmi referensek folyamatos tájékoztatása a területet érintő aktualitásokról,
változásokról, képzésekről.
- Az áldozatvédelmi referense folyamatosan kísérje figyelemmel, és rendszerezze a
kaptányság illetékességi területén előforduló jellemző áldozati magatartásokat a
bűncselekmények létrejöttét elősegítő okokat, körülményeket.
- Az áldozattá vált személyek „azonnali” tájékoztatása érdekében a megyénkben bevezetett
speciális szóróanyag használata, a járőrautókban az aktuális szóróanyagok elhelyezése.
- Figyelemmel kell kísérni az újfajta, eddig nem tapasztalt vagy gyakorivá vált áldozati
magatartásokat és bűnelkövetési módszereket.
-Az áldozatvédelem területén továbbra is fontos feladat a szoros együttműködés fenntartása a
Járási hivatalok áldozatsegítő szolgálatával.
-A különleges bánásmódot igénylő sértettek meghallgatását az erre a célra kialakítandó
meghallgató szobák használatával foganatosítjuk.
V. Kiemelt kockázatú csoportok védelme - Időskorúak védelme
Feladatok:
- Folytatni kell a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének 0400021/5004/2013. ált.
számú intézkedési tervének IV. pontjában megfogalmazott feladatok végrehajtását.
- Az év folyamán figyelemmel kell kísérni az időskorú sértettek számának alakulását, a
sértetté válás okait, objektív és szubjektív tényezőit, az elkövetési magatartásokban
bekövetkező esetleges változásokat. Amennyiben a számadat emelkedő tendenciát mutat, úgy
kiemelt figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett csoportra. A média bevonásával, illetve az
érintettek egyéb tájékoztatásával szükséges lehet az aktívabb figyelemfelhívás az áldozattá
válás elkerülésének érdekében.
- A továbbiakban is szükséges a folyamatos kapcsolattartás az időseket ellátó, segítő
társadalmi, egyházi és civil szervezetekkel.
- Ki kell terjeszteni a megelőző tevékenységet a fogyatékkal élőkre, ennek érdekében
hatékonyabb kapcsolatot kell kialakítani a különböző érdekvédelmi szervezetekkel.
- Törekedni kell az idegenforgalmi szezonban előforduló bűncselekmények visszaszorítására
a központi tájékoztató anyagok széles körű terjesztésével, és tájékoztatás-adással.

VI. Megelőző vagyonvédelem
Feladatok:
- Szükséges az illetékességi területen működő vagyonvédelmi vállalkozásokkal, valamint a
polgárőrszervezettel történő kölcsönös tájékoztatáson alapuló munkakapcsolat fenntartása.
- Tömegkommunikáció útján folyamatos tájékoztatást kell adni a vagyon elleni bűnözés
jellemzőiről, formáiról, az egyes bűncselekmények elkövetését elősegítő okokról, és azok
megszüntetéséről, az új elkövetési, és áldozati magatartásokról.
- A megelőző vagyonvédelmi tevékenység során a rendőrkapitányág segítse elő, hogy a
gazdasági élet szereplői vagyonukat, illetve a rájuk bízott javakat hatékonyan védelmezzék, és
így a jogsértések kockázatát csökkentsék.
- Tovább kell folytatni a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének
0400021/5004/2013. ált. számú intézkedési tervének III. pontjában megfogalmazott feladatok
végrehajtását.
- Csökkenteni kell a lopás, garázdaság, az erőszakos jellegű jogsértések, illetve a trükkös
csalás deliktumok előfordulását az NBS Cselekvési Tervében meghatározottak szerint.
VII. Állami, civil és társadalmi szervezetekkel való együttműködés
Feladatok:
- Az önkormányzatokkal, járási hivatalokkal, civil szervezetekkel történő szoros
együttműködés fenntartása, a bűnmegelőzésre irányuló törekvéseink érvényesítése, lakossági
és intézményi tájékoztatás, a kommunikációs stratégia folytatása (ELBIR).
- Az önkormányzatokkal, és társzervekkel, a civil és társadalmi szervezetekkel történő
együttműködésben rejlő lehetőségek eredményesebb kiaknázása, a kialakított
kapcsolatrendszer sikeres működtetése és továbbfejlesztése.
-A civil szervezetek helyi kezdeményezéseinek támogatása.
VIII. Kisebbséggel való együttműködés
Feladatok:
- A lehetőségek függvényében szélesíteni, fenntartani szükséges a kapitányság közigazgatási
területén működő roma szervezetekkel kialakított kapcsolatokat, az együttműködés során
alkalmazva a párbeszédre törekvés, a konfliktuskezelés lehetséges speciális megoldásait.
- A roma fiatalok rendőri pályára történő orientációjának elősegítése érdekében hatékony
propagandamunka kifejtése, valamint a kisebbségi önkormányzatok vezetőinek értesítése,
tájékoztatása a meghatározott feltételekről.
IX. Médiatevékenység
Feladatok:
- Továbbra is ki kell használni a média nyújtotta lehetőségeket. Folyamatos felvilágosító
munkát kell végezni annak érdekében, hogy az állampolgárok megismerjék azt a prevenciós
eszköztárat, mellyel megvédhetik saját magukat és értékeiket. Rendszeresen fel kell hívni a
figyelmet az aktuális, adott időszakhoz köthető bűnelkövetési formákra és a megelőzés
lehetőségeire.
- A médiában lehetőség szerint meg kell jeleníteni a kapitányság bűnmegelőzési, és felderítési
eredményeit.
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés
keretében a következő feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek vesznek
részt (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció, stb):

-

2017. május 31. napján Gyomaendrőd Város részt vett a Kihívás Napján, ahol 2.
helyezést ért el. Ezen a programon nagy létszámmal vettek részt a város
sportszervezetei.
A „Gól-Suli” Alapítvány 2017. decemberében már 20. alkalommal rendezte meg a
nemzetközi gyermek labdarugó tornát (Szaloncukor Kupát)
A városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz a Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány, a Színfolt Majorette Csoport, a Kner Tánc Sport Egyesület és a Rumba
Táncsport Egyesület,
Varga Mihály („Cibere”) szervezésében 41. alkalommal megrendezésre került a
Besenyszegi Gyermeknap,

Összegzés:
Gyermekvédelmi területen az állami feladatok ellátása jelentősen megnövekedett, jelentős
feladatot kapott az állami intézményrendszer. Teljes körű, átfogó kitekintésre ez a beszámoló
mindezek miatt nem alkalmas.
Gyomaendrőd, 2018. május 31.
Toldi Balázs
polgármester

12. napirendi pont
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A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi
tevékenységéről készült beszámoló
Keresztesné Jáksó Éva, Pál Jánosné
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője Pál Jánosné benyújtotta az intézmény 2017.
évben végzett tevékenységéről készített beszámolót.
A beszámoló tartalmazza:
- Szervezeti változások, megújult feladatok 2017. január 1-től (Család-és gyermekjóléti szolgálat, Család-és
gyermekjóléti központ),
- A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által 2017-ben ellátott feladatok,
- A Család- és Gyermekjóléti Központ által 2017-ben ellátott feladatok,
- Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása,
- Az intézmény szakmai ellenőrzése 2017-ben,
- Pályázati tevékenységek,
- Egyéb tevékenységek,
- Az intézmény további tervei.
Az intézményvezető széleskörűen és részletesen bemutatja az intézmény által 2017-ben ellátott feladatokat.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
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 a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fenntartásában működő Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót a „Beszámoló
Család- és Gyermekjóléti Központ 2017” megnevezésű dokumentum szerint elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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I.

Bevezetés

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény
módosította A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) szociális,
családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó egyes paragrafusait.
A módosítás következményeként a járásszékhely településeken 2016. január 1-től létre kellett hozni a
család-és gyermekjóléti központokat, valamint minden településen kötelezően megvalósítandó feladat a
család-és gyermekjóléti szolgálatok működtetése.
A szolgálatnál dolgozó családsegítők feladata a tevékenységek segítő elemeinek ellátása, míg a központnál
dolgozó esetmenedzserek akkor foglalkoznak a családokkal, ha már hatósági intézkedésre is szükség van:
védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés vagy nevelésbe vétel. Ők már egyfajta kontrolláló funkciót látnak el
a családok életében.
A változások többek között azt a célt szolgálják, hogy ne történhessenek gyermek-tragédiák a jelzőrendszer
és a szociális ellátó rendszer hiányossága miatt.
Ezért az új törvényi rendelkezések fokozottan megerősítik az észlelő-és jelzőrendszereket, és az újonnan
létrejött család-és gyermekjóléti szolgálatok kiemelkedő feladatává teszik a működtetést.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Települési Társulás 2015. szeptember 29-i ülésén
döntött arról, hogy a feladatok ellátását továbbra is a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményén
belül, annak szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként valósítja meg.
2015. november 30-án jelent meg az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekjóléti
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.
A rendelet már részletesebben tárgyalja a változtatásokat és az új feladatokat, de a napi munkához a
legnagyobb segítséget a módszertani útmutatók jelentették.
A jogszabályi változás két feladatot különít el a járásszékhely településeknél:
- a család-és gyermekjóléti szolgálatot és a
- család-és gyermekjóléti központot.
A feladatok ellátása Gyomaendrődön továbbra is a Fő út 2. szám alatt történik.
Csárdaszálláson és Hunyán az eddigi gyakorlatnak megfelelően a helyi Községháza irodájában van
lehetőség az ügyfelek fogadására, míg Dévaványán és Ecsegfalván a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat
ad helyet a központ munkatársainak feladataik elvégzéséhez.
A család- és gyermekjóléti központ fenntartója 2017. január 1-től Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete lett, és részben önálló intézményként működik tovább
Az intézmény új neve: Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ.
Az intézmény elérhetősége és tevékenysége nem változott.
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II.

Szervezeti változások, megújult feladatok 2017. január 1‐től

2017-ben a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ látta el a Szolgálat és a Központ feladatait is
az alábbiak szerint.

1. Család‐és gyermekjóléti szolgálat
Ellátási terület:
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások
közvetítésével történik.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetünk. A
kapott jelzés alapján feltérképezzük az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő
családokat, személyeket, és személyesen felkeresve tájékoztatjuk őket a szolgálat keretében nyújtható
segítségről.
Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk
 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
 a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik
részére tanácsadást
 végezzük a kríziskezelést, illetve segítjük nehéz élethelyzetben élő családokat támogató
szolgáltatások elérését,
 a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter általi kijelölés alapján segítjük menedékjogról szóló
törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedést
 A gyermekjóléti szolgáltatás kliense a gyermek, az intézmény az ő mindenek felett álló érdekét
képviseli. A család gondozása elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Ennek egyik fontos, de nem egyetlen
eszköze, a szülői képességek kiteljesítése, a szülői felelősség megerősítése.
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Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladataink körében
- folyamatosan figyelemmel kísérjük a településeken élők szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
- meghallgatjuk a kliens panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges intézkedést,
- önálló helyettes szülőket foglalkoztatunk
- nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről.
- segítjük a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készítünk,
- kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- részt veszünk a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
- tájékoztatjuk a családot a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító és egyéb
támogatásokról, segítjük a támogatásokhoz való hozzájutást,
- megszervezzük a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásokat vagy az ezekhez való hozzájutást
- támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyát, segítjük, tanácsokkal látjuk el, valamint
szervezzük a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutását
- szabadidős programokat szervezünk,
- segítjük a hivatalos ügyek intézését.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtetünk, melyben segítjük a nem állami
szervek, valamint magánszemélyek részvételét.
Veszélyeztetettség észlelése esetén a jelzőrendszer tagjai a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
 feladatunk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében szükség esetén iskolai szociális munkát
biztosítunk.
Feladataink a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek problémáinak
rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 részt veszünk a családi konfliktusok megoldásában, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében,
 Szükség esetén kezdeményezzük egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások,
egészségügyi ellátások, vagy pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,

2. Család‐és gyermekjóléti központ
Ellátási terület:
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
- Dévaványa
- Ecsegfalva
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek
védelmére irányuló tevékenységet látunk el, amelynek keretében
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o kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén
a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
o javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a
leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző
pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
o együttműködünk a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát
koordinálunk és végzünk - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
o utógondozást végzünk a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
o védelembe vett gyermek esetében elkészítjük a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő
munkát koordinálunk és végzünk, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a
továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készítünk;
Szakmai támogatást nyújtunk az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
A központ feladatai közé tartozik a pszichológiai tanácsadás nyújtása, melyet a 2016-tól Dobóvári Béla
klinikai szakpszichológus bevonásával biztosít az intézmény Gyomaendrőd és Dévaványa településeken.
2016. április 1-től lehetőség van ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére intézményünkben, mely feladatot
Gyomaendrődön és Dévaványán is Dr Varga Imre látja el.
A központ létrehozásával új szolgáltatási elem a készenléti ügyelet: nyitvatartási időn túl készenléti telefon
áll rendelkezésre sürgős esetekben. Krízishelyzet esetén hívható a 20/938-97-08-as telefonszám, ahol
szakképzett kollégák nyújtanak azonnali telefonos segítséget.

III.

Beszámoló a 2017‐ben végzett tevékenységekről

1. Család‐ és gyermekjóléti szolgálat
A család- és gyermekjóléti szolgálat alapfeladatai közé tartozik az eseti segítségnyújtás valamint a
családgondozás.
A kapcsolat felvétel mindkét esetben jelzés alapján történik, amely érkezhet a jelzőrendszer tagjaitól –
közoktatási intézmények, egészségügyi szolgáltatók, gyámhatóság, rendőrség, gyermekjóléti központ,
magánszemélyek, stb.-, valamint érkezhet magától a klienstől személyes megkereséssel. A jelzést követően
a családsegítő 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelzett személlyel.
Az eseti segítségnyújtás során a probléma azonnal, vagy egy–két találkozás során megoldódik, rendeződik,
és nem igényel további együttműködést.
A családgondozás esetében a probléma jellegétől függően együttműködési megállapodás alapján elindul a
szociális segítő munka.
A szükségletfelmérést követően a családsegítő cselekvési tervet készít közösen a klienssel, melyben
meghatározásra kerülnek a vállalt feladatok és az elérni kívánt célok.
A szociális segítő munka eszközeivel végzett családgondozás elősegíti a családok funkcionális zavarainak
megelőzését és feloldását.
A 2016. január 1-től életbe lépett változtatások alapján annak az évnek a statisztikai adatai nem
összehasonlíthatók a korábbi évekkel, mivel akkor minden családból egy fővel kötöttünk szerződést, az éves
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statisztikában is csak ez az egy fő szerepelt. 2016-tól egy-egy családban minden olyan személyt gondozásba
kell vennünk, akivel dolgozunk.
Az alábbi táblázat a szolgálatnál megjelent személyek számát mutatja be az elmúlt 2 év távlatában.

A szolgálatnál megjelent személyek száma
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A táblázat adatai alapján a 2017-es évben többen fordultak segítségért a szolgálathoz a felmerült problémák
megoldásának elősegítése érdekében.
A növekedés egyik oka lehet az, hogy folyamatosan törekszünk a pozitív kapcsolat kialakítására a
jelzőrendszer tagjaival és a lakossággal egyaránt.
A következő diagram bemutatja a szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerinti megbontását.

A szolgáltatást igénybevevő személyek száma gazdasági
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Az adatokból látható, hogy az előző évhez képest jelentős változás nem mutatható ki. A klienseink körében
nem tapasztalható, hogy a közfoglalkoztatás rendszeréből a nyílt vagy elsődleges munkaerő piacra
integrálódtak volna. Ennek egyik oka az alacsony iskolai végzettség, amely nagyban korlátozza a
munkavállalási lehetőségeket.
Az alapellátás keretén belül gondozott családok esetében jellemzően az életviteli, foglalkoztatással
kapcsolatos, anyagi problémák, családi- kapcsolati konfliktusok a meghatározóak, amelyek további
halmozott problémákat generálnak az adott családon belül. Fontos megemlíteni a gyermekeket veszélyeztető
további működési zavarokat, mint a szenvedélybetegség (alkohol, drog), elhanyagolás, gyermeknevelési
ismeretek hiánya, lelki- mentális, pszichiátriai betegségek.
Az oktatási intézményeknek törvényben meghatározott kötelezettsége jelzéssel élni a tanulók igazolatlan
iskolai hiányzásairól. A jelzést követően felvesszük a kapcsolatot a tanuló törvényes képviselőjével,
tájékoztatjuk és felhívjuk a figyelmét a lehetséges jogkövetkezményekre. Ezen túlmenően segítséget
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nyújtunk az iskoláknak a magántanulói státusz kérelme esetén úgy, hogy családlátogatást követően
javaslatot teszünk az érdemi elbíráláshoz.
Ügyfélfogadási időben a klienseknek lehetősége van személyes eseti segítségnyújtást igénybe venni. A
teljesség igénye nélkül ide sorolható s közüzemi szolgáltatók felé fogyasztói mérőóra állás bejelentése,
nyomtatványok kitöltése (nyugdíjjal, családtámogatási ellátásokkal, egészségkárosodás megállapításával
kapcsolatos, stb.), kormányablakhoz, városi önkormányzathoz való irányítás. A kliens tájékoztatása a városi
szociális ellátórendszerben igénybe vehető szolgáltatásokról (házi segítségnyújtás, fogyatékosok nappali
ellátása, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, stb) a szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel módjáról.
Az alábbi táblázat részletesen szemlélteti a szakmai tevékenységünket az esetek számának függvényében a
beszámolási évben vonatkozóan.
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai
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Az elsődleges probléma csoportoknál legjellemzőbbek a gyermeknevelési, valamint a családi konfliktusok.
Hangsúlyos az életviteli probléma is, itt szerepel a szülők szenvedélybetegsége is.
Arányaiban jóval kevesebb, de előfordul anyagi, lelki, illetve gyermekek esetében magatartási probléma is.
A szolgálat napi tevékenységei közül kiemelkedik az információnyújtás, illetve a segítő beszélgetés. 2017től minden gondozott családnál minimum havi három személyes találkozást kell megszervezni a család
valamely tagjával, mely történhet családlátogatás vagy az intézménybe behívás formájában is. Ezáltal
nagyon szorossá válik a kapcsolat a segítő és a kliens között, ami a segítés bizonyos időszakában jó, de
megnehezíti a lezárás előtti időszakot a kliens számára. Ugyanakkor hátrányt jelent, ha pl. a kliens dolgozik,
hiszen nagyon nehéz megfelelő időpontot találni a beszélgetésekhez.
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A család- és gyermekjóléti szolgálat a helyi önkormányzat felkérése alapján az érdemi döntés elősegítése
érdekében környezettanulmányt készít a gyermekvédelmi kedvezményt igénylő családoknál függetlenül
attól, hogy gondozásban van- e a család. A Járási Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályának
felkérésére szintén közreműködik környezettanulmány elkészítésében a gondnokolt illetve családba fogadott
személyek éves elszámolásához kapcsolódóan.
A tavalyi évben összesen 109 környezettanulmány készítésére került sor a szolgálatnál egyrészt a
Gyámhivatal felkérésére gyámoltaknál illetve gondnokoltaknál, másrészt az önkormányzat kérésére a
halmozottan hátrányos helyzet megállapításához kapcsolódóan.
Észlelő és jelzőrendszer működtetése
A gyermekjóléti szolgálatoknak megalakulásuk óta kiemelt feladata az észlelő-és jelzőrendszer
működtetése, mely rendszert a családsegítő szolgálatok is fenntartották. Ez a két jelzőrendszer egyesült
2016-ban, és immár a szolgálatok fennhatósága alá tartozik. A gyermekvédelmi alapellátó rendszer 2016.
január 1-én történt reformációját követően a korábbinál is fontosabb szerepe van a jelzőrendszernek.
A szakmai protokollok és útmutatások mellett, 2017. évben megalkotásra került a Békés Megyei
Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll, ami még inkább prioritásként kezeli a jelzőrendszer ellenőrzött
működtetetést. A megyei protokoll egyértelműsíti és tisztázza a jelzőrendszeri tagok kompetenciahatárait,
jogszabályi háttérrel, gyakorlatiasan szemlélteti a jelzőrendszeri kötelezettségeket.
Az azóta eltelt egy év tapasztalata alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a jelzések többségében írásban
megérkeznek intézményünkhöz, a jelzőrendszer tagjaival folyamatos az együttműködés. A jelzőrendszeri
együttműködés az elmúlt év tekintetében az egészségügyi szolgáltatók, a felnőtt háziorvosok és
gyermekorvosok irányából erősödött meg leginkább. A folyamatos megkereséseknek és meghívásoknak
többségében eleget tesznek az orvosok. A gondozásban álló családok vonatkozásában pedig aktív
együttműködés jellemzi az egészségügyi szolgáltatókat, ez elmondható a felnőtt és gyermekorvosokról
egyaránt.
Az oktatási intézményekkel folyamatos partneri kommunikáció mellett a leghatékonyabb együttműködésre
törekszik intézményünk.
A jelzőrendszeri együttműködés erősítésének érdekében az ellátási területünkhöz tartozó két kis településen,
Csárdaszálláson és Hunyán is tartottunk kihelyezett szakmaközi megbeszélést, aminek keretében a helyi
szakemberekkel a helyi problémákra célirányos cselekvési tervet kívánunk megfogalmazni.
2016-ban 177 jelzés érkezett, melyek közül 130 vonatkozott 18 év alattira.
A gyermekekre irányuló jelzések jelentős része (46%) a köznevelési intézményektől érkezett. a jelzések
14%-át állampolgárok tették, illetve 12-12% érkezett a gyámhivataltól illetve egészségügyi intézményektől,
főként védőnőktől.
A felnőttekre vonatkozó jelzések legnagyobb része magánszemélyektől érkezett, illetve a Térségi Szociális
Gondozási Központ dolgozóitól, de az önkormányzat is kért tőlünk segítséget.
2017. évben összesen 130 jelzés érkezett intézményünkhöz, a beérkező jelzések vonatkozásában 118
személy volt érintett. A jelzésekből 103 esetben kiskorú személy felől érkezett jelzés, 27 esetben pedig
felnőtt személyről küldtek jelzést a jelzőrendszeri tagok.
A jelzőrendszeri tagok közül, a 0-18 éves korosztályt illetően értelemszerűen elsősorban a köznevelési
intézmények éltek jelzőrendszeri kötelezettségükkel, 44 esetben küldtek intézményünk felé jelzést.
Elmondható, hogy másik legnagyobb számban állampolgári bejelentések érkeztek, ami alapján
megállapítható, hogy intézményünk segítségnyújtási lehetőségei ismertek az állampolgárok körében, és
jelzést tesznek akár a saját, akár más személy vagy kiskorú személy élethelyzetének megsegítésének
reményében.
Felnőtt személyek vonatkozásában személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók és egészségügyi
szolgáltatók, háziorvosok felől érkezik a legtöbb jelzés, elesett, rossz szociális helyzetű és megromlott
egészségi állapotú segítségre szoruló személyek esetén.
Volt olyan hét, amikor nem érkezett egy jelzés sem, de egyes heteken 10 fölött volt a jelzések száma.
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Kríziskályha illetve krízisfa biztosítása
2017. évben is érkeztek olyan jelzések intézményünk felé, amelyek arról számoltak be, hogy családok nem
tudják önerőből megoldani az ingatlanuk fűtését. Ennek oka lehetett a fűtőberendezés hiánya, vagy nem
megfelelő állapota. Az elmúlt évben 3 alkalommal kellett a fűtési időszakra kihelyezni kríziskályhát olyan
családokhoz, ahol ilyen jellegű problémák adódtak. A kihelyezett kályhák a használatba adási szerződés
értelmében rendeltetésszerűen voltak használva, sérülésmentes állapotban kerültek vissza intézményünkhöz
a fűtési időszak végeztével. Jelenleg 7 db kríziskályha áll rendelkezésre a fűtési nehézséggel küzdő
személyek megsegítésére.
A 2017-es év rendkívül zord időjárással kezdődött, és a kemény mínuszok hetekig tartották magukat,
aminek következtében sok jelzés érkezett olyan családok felől, ahol fűtési krízis alakult ki a tüzelő hiánya
miatt. Ezekben az esetekben az intézményünk saját hatáskörben vizsgálta meg a körülményeket, és ha a
család saját erőből nem tudta megoldani a tüzelő beszerzését a jövedelmi viszonyai miatt, akkor 5 mázsa
tűzifa azonnali kiszállítása történt meg. Ezekben az esetekben a Zöldpark KFT. járművével történik meg a
tüzelő családhoz való kijuttatása. A 2017-es évben 22 alkalommal kellett krízisfa kiszállításáról rendelkezni,
ami 110 mázsa tűzifát jelent.
Adományok gyűjtése, osztása
Intézményünk fogadja a lakosság által felajánlott ruhaneműket és játékokat, és kiosztja azt a rászorulók
között.
Ennek egyik módja, hogy kiértesítjük az ügyfeleinket, illetve a partner intézményeink közvetítésével ajánlott
rászorulókat, és meghatározott időpontban jöhetnek be válogatni a ruhák és egyéb adományok között. Az
osztás másik módja, hogy a betérők aktuálisan válogathatnak és vihetnek el adományt. Az adományok
osztásánál figyelemmel kísérjük, hogy minél több rászoruló részesüljön belőle.

2. Család‐ és gyermekjóléti központ
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 vételt vagy nevelésbe vételt, esetleg ideiglenes elhelyezést elrendelő határozata
jogerőre emelkedik. Ugyanakkor már a gyámhivatal felé indított javaslattétel is a központ dolgozóinak
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 a
statisztikai adat nem fedi le teljesen az esetmenedzserek gondozási tevékenységét.
A szociális segítő tevékenységet a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője végzi, de az
esetmenedzser is folyamatosan kapcsolatot tart a családdal.
Emellett koordináló szerepe van, ami azt jelenti, hogy követi és összefogja a veszélyeztetettség
megszűnéséhez szükséges szolgáltatásokat. Eszerint figyelemmel kíséri, hogy az egyéni gondozási-és
nevelési tervben foglaltak megvalósulnak-e, az előírt szolgáltatásokat (pl.: családsegítés, pszichológusi
szolgáltatás, önsegítő csoport, nevelési tanácsadó, egészségügyi szolgáltatás, oktatási intézmény stb.),
igénybe veszi-e, milyen az együttműködési készsége. Ezek összegzésével, figyelembe vételével, és a
családdal végzett munka alapján teszi meg javaslatát a szükséges hatósági intézkedésre.
A családsegítő és az esetmenedzser szoros együttműködése elengedhetetlen a segítő munka sikeressége
érdekében. Ezért rendszeres a személyes, telefonos konzultáció az adott üggyel kapcsolatban. Átlagosan 3
havonta kér az esetmenedzser írásos tájékoztatást a segítő folyamatról. Szükség esetén közösen történik a
családlátogatás is. A családsegítő meghívására az esetmenedzser és a jelzőrendszeri tanácsadó rendszeresen
részt vesz esetkonferenciákon megelőzés céljából. Itt a szakemberek, valamint az ügyben érintett
jelzőrendszeri tagok a családdal együtt közösen próbálnak megoldást keresni a felmerült problémára annak
érdekében, hogy ne kerüljön sor hatósági intézkedésre.
10

Hatósági intézkedés során (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel) az
esetmenedzser családlátogatást végez, írásos véleményt kér a családdal kapcsolatban álló jelzőrendszeri
tagoktól tárgyi ügyre vonatkozóan, esetkonferenciát szervez, vagy meghívottként részt vesz, tárgyalásokon
vesz részt, valamint a nevelésbe vett gyermekeket meglátogatja a gondozási helyén a nevelőcsaládnál.
Védelembe vett családoknál minden esetben jelen van a családsegítő.
A nevelésbe vett családok gondozási folyamata során főként a járás területén élő szülőkkel van kapcsolat.
Elsődleges feladat a gyermekek hazagondozása, valamint a rendszeres kapcsolattartás elősegítése. ezen
folyamat során rendszeres a kapcsolattartás a családdal, gyermekvédelmi gyámmal, nevelőszülővel, szükség
esetén bevonásra kerül családsegítő is.
2017-ben jogerős határozat alapján a központ esetmenedzserei 218 főt gondoztak 56 családban, ebből a
jogerős határozattal érintett gyermekek száma: 114.
A településenkénti gyermekszám megoszlása az alábbi:
Gyomaendrőd: 76
Csárdaszállás: 0
Hunya: 6
Dévaványa: 21
Ecsegfalva: 11
A központ megfelelve a törvényi előírásoknak jelzőrendszeri tanácsadót foglalkoztat. Az ő feladata a járás
jelzőrendszeri tanácsadóinak segítése, a heti jelentések összesítése, statisztikai adatok szolgáltatása.
Segítséget nyújt a járásban dolgozó szakemberek számára, esetmegbeszéléseket szervez, és biztosítja az
aktuális szakmai információk eljutását a szolgálat munkatársai számára.
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 szolgáltatás igénybevételhez
előzetes időpont egyeztetés szükséges, melyeket Gyomaendrőd vonatkozásában a központnál, Dévaványa
vonatkozásában pedig az ottani család- és gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni.
Fontos tudni, hogy különösen a pszichológusnál folyamatos az igénybevétel, kb. 3-4 hétre tudunk időpontot
adni.
2017. őszén a társintézmények (önkormányzat, iskolák stb.) munkatársai számára 10 alkalomból álló
autogén tréninget szerveztünk melyről nagyon pozitív visszajelzések érkeztek.
Dobóvári Béla pszichológusnál 2016-ban 322 megjelenés volt összesen, ez 92 főt érintett. Ez az adat 2017ben 304 egyéni megjelenés volt 94 fő vonatkozásában, ebben nem szerepel a 10 alkalmas autogén tréning,
alkalmanként átlag 10 fő részére. A jogásznál 2016-ban 16 megjelenés volt, mely 15 főt érintett, 2017-ben
18 megjelenés 17 fő vonatkozásában.
Sajnos még mindig gyakran előfordul, hogy az ügyfelek a meghatározott időpontban nem jönnek el, és ha
nem jeleznek, vagy csak az utolsó pillanatban, akkor nem tudunk már mást betenni arra az időpontra.
Készenléti ügyelet:
A család-és gyermekjóléti központoknál kötelező feladat a készenléti ügyelet biztosítása, mely egy mobil
telefonszám hivatali időn túli elérhetőségét jelenti, ahol szakképzett kollégáink válaszolnak a felmerülő
kérdésekre.
A készenléti telefonon 2017-évben szakmai segítséget igénylő hívás nem volt.
Kapcsolattartási ügyelet:
Kapcsolattartási ügyelet igénybevételére azokban az esetekben szokott sor kerülni, amikor valami ok miatt a
szülők (nagyszülők) és gyermekek közötti kapcsolattartás többnyire konfliktusok miatt ellehetetlenül.
Ilyenkor a gyámhivatal vagy bíróság elrendelése alapján, egy semleges helyszínen, esetenként szakember
felügyelete mellett történik a kapcsolattartás.
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Intézményünkben 2017-ben 3 kapcsolattartás volt leszabályozva, ebből egy nem felügyelt, ebben az esetben
csak a semleges helyiséget kell biztosítani. A másik két kapcsolattartás felügyelt, ami azt jelenti, hogy
szakembernek is bent kell lenni. Az egyiknél a központ esetmenedzsere van kijelölve, míg a másiknál a
gyermekvédelmi gyám.
A kapcsolattartási ügyeletet rendszerint a pszichológus helyiségében biztosítjuk, mivel az barátságosan
berendezett, de az egyik esetnél a nagyterem ad helyt a kapcsolattartásnak, mivel 6 kiskorú gyermek érintett,
plusz a két szülő, és szükséges a nagyobb helyiség.
Utcai és lakótelepi szociális munka:
A törvény előírásai szerint szükséges utcai illetve lakótelepi szociális munka végzése is.
A Gyomaendrődi járásban a települések és a lakótelepek nagysága nem indokolja a „klasszikus” utcai
szociális munkát, nem jellemzőek az utcán, lakótelepeken csapatosan csellengő lógó diákok, illetve pláza
sincs, ahol gyülekeznének.
A hajléktalanság sem okoz valódi gondot, jellemzőbb a településen, hogy van ház, vagy lakás, ahol
meghúzódhatnak, csak vagy nincs mivel fűteni, vagy esetleg a ház állapota nagyon elhanyagolt.
Téli időszakban már évek óta biztosítjuk a krízishelyzetek elkerülését illetve megoldását a korábban már
említett krízisfa, illetve kríziskályhák biztosításával, valamint a jelzőrendszer működtetésével.
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
Ez a tevékenység jelenleg még nem kötelezően ellátandó feladat, de intézményünk EFOP pályázat keretében
támogatásban részesül a bevezetése érdekében.
54 család- és gyermekjóléti központ dolgozik szerte az országban a projekt keretében, hogy kidolgozzák a
segítő tevékenység protokolljának alapjait, melynek kötelező bevezetésére a tervek szerint 2018. szeptember
1-től kerül sor minden járási központ székhelyén, és minden, a járásban működő óvodára, általános és
középiskolára ki fog terjedni.
Jelenleg a projekt keretében 1 főt 8 órában és 1 főt 4 órában foglalkoztatunk.
A projektbe bevont intézmények a járásban működő minden óvoda, valamint a Kis Bálint, a Rózsahegyi
Kálmán és a Ványai Ambrus Általános Iskolák.
A szociális segítők építik a kapcsolatot az intézményekkel, fogadóórákat tartanak, elkészítik az
adminisztrációt, illetve szervezik és koordinálják a projektben betervezett programokat.

IV.

Személyi és tárgyi feltételek

A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központban jelenleg 7 fő dolgozik közalkalmazotti
jogviszonyban, és 2 fő munkaviszonyban.
Az intézmény vezetője szakvizsgázott szociális munkás, aki ellátja a jelzőrendszeri tanácsadó feladatait is.
A család-és gyermekjóléti szolgálatnál 4 fő családsegítőt foglalkoztatunk: 2 fő szociálpedagógus, 2 fő
szociális munkás.
A központnál 2 fő esetmenedzser látja el a feladatokat: egy fő szociális munkás, 1 fő pedig
szociálpedagógus végzettséggel rendelkezik. Ezen kívül tanácsadó munkakörben megbízási szerződéssel 1
fő pszichológus és 1 fő ügyvéd dolgozik még itt, akik a járás egész területén élők számára biztosítják a
pszichológiai illetve a jogi tanácsadást.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet az EFOP-3.2.9-16-2016-00048 számú projekt keretében
1 fő szociális munkás 8 órában, és 1 fő szociológus 4 órában látja el.
Az intézmény feladatainak ellátása Gyomaendrődön a Fő út 2. szám alatt történik. Az épület könnyen
megközelíthető, teljes körűen akadálymentesített.
2016. nyarán elköltözött az épületből a pedagógiai szakszolgálat, az így felszabadult két helyiség is
intézményünk használatába került. Jelenleg a bútorzat megfelelő.
12

A dolgozók számára külön irodahelyiség áll rendelkezésre, melyben számítógépek és nyomtatók segítik a
munkát.
Az ügyfelek fogadása külön helyiségben történik, mely szintén felszerelt számítógéppel, illetve Internet
elérhetőséggel.
A pszichológus és a jogász által használt helyiség barátságosan berendezett, itt van lehetőség a
kapcsolattartási ügyelet biztosítására is.
Az épületben van egy nagyobb terem, mely kb. 40 fő befogadására alkalmas, itt kerül sor a szakmai
tanácskozások, éves konferencia, illetve egyéb, nagyobb létszámú rendezvény megszervezésére, valamint az
esetkonferenciákra is, ahol a család és a velük foglalkozó szakemberek beszélik meg a teendőket a
segítségnyújtás érdekében.
Az intézmény személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a vonatkozó rendeletekben foglaltaknak, de
amennyiben a központok feladatait tovább bővítik, idővel több helyiségre lesz szükség.

V.

Intézmény szakmai ellenőrzése 2017‐ben

2017. július 10-én helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Államkincstár intézményünkben, melynek során
mindent rendben talált.
Az ellenőrzés a központ székhelyén történt, ennek során a személyi anyagokat, intézményi szabályzatokat,
valamint szúrópróba szerűen szolgálatnál illetve központnál keletkezett aktákat vizsgáltak meg.

VI.

Pályázati tevékenységek

Elnyert pályázatok:
2016-ban még a Térségi Szociális Gondozási Központ részeként két pályázat került benyújtásra, mely a
család- és gyermekjóléti központ tevékenységét érintette.
Az egyik pályázatot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapcsolódó támogatásra adtuk be,
(Pályázat száma: KAB-KEF-16-A-25445) mely kedvező elbírálásban részesült, a projekt bekerülési költsége
900.000 Ft. A pályázat 90%-os támogatási intenzitású, 810.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk.
A támogatási szerződés megkötése megtörtént még 2016-ban, ez módosításra került 2017-ben az intézmény
kiválása miatt, az elszámolás is megtörtént.
A projekt során tréningre került sor a KEF tagok számára, valamint egy konferenciát szervezünk, illetve Dr
Zacher Gábor tartott előadást a település diákjai, majd a szülők és szakemberek számára. Ezen kívül
lehetőség nyílt asztal illetve székek beszerzésére.
2017-ben újabb pályázatot nyújtott be az intézmény a KEF működtetésére, ahol 900.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyertünk, a projekt teljes költségvetése 1.000.000 Ft. A projekt megvalósítása jelenleg
is folyik, határidő: 2018. június 30.
A projektben színházi előadást szerveztünk a helyi középiskolások számára, a KEF tagok autogén tréningen
vehetnek részt, beszereztünk 5 db részeg szemüveget, melyhez kapcsolódóan tájékoztatást kaptunk a
használatáról a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságtól, illetve a helyi általános iskolákban májusban a
nagyszénási rehabilitációs intézet ellátottjai tartanak prevenciós foglalkozásokat.
Még 2016-ban nyújtottunk be a Gondozási Központ részeként egy közel 35 millió forintos pályázatot
"Segíteni jöttünk!" Óvodai és Iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
címmel (EFOP-3.2.9-16-2016-00048). A pályázatot támogatásban részesítették, az igényelt és elnyert
támogatás: 34.932.250 Ft, a pályázat támogatási intenzitása 100%.
A projekt megvalósítási időszaka: 2017. szeptember 1. – 2019. február 28.
A projekt során a 2018. szeptember 1-től kötelezően megvalósítandó óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység modellálása történik, a pályázók tapasztalatai alapján történik meg a tevékenységi protokoll
kidolgozása.
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Projekt programjai a teljesség igénye nélkül 2018-ban:
- Előadások, csoportok szülők és pedagógusok számára
- Szabadidős programok gyermekek számára
o Kirándulások, üzemlátogatások
o Akadályverseny, kincskeresés
o Sárkányhajó túra
- Családi Nap Gyomaendrődön és Dévaványán
Benyújtás alatt álló pályázat:
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére, programok szervezésére.
Tervezett megvalósítás: 2018. július 1. – 2019. június 30.
Program költségvetése: 1.500.000 Ft
Tervezett programok: Konferencia, Kihívás Napi Sportmajális és Egészségpiac, KEF tagok látogatása a
szegedi Drogambulancián, Neves sportoló előadása a Járási Hivatalban, Rajzpályázat, Pál Feri atya
előadása, PR tevékenység és eszközbeszerzés
Pályázatok, melyben az intézmény illetve dolgozói partnerként vesznek részt
2017.szeptemberétől 16 hónapon keresztül, 4 órás munkaidőben intézményünk egyik esetmenedzsere
szociális diagnózis felvételi szakértőként is dolgozik a járás 5 településén. A foglalkozatása az EFOP- 1.9.4.VEKOP-16 pályázat keretében valósul meg.
A szociális diagnózis felállítása 2018. január 1-től kötelező feladat azoknál a klienseknél, akik az intézményi
szolgáltatásokat önkéntesen veszik igénybe.
A Gyomaendrődi Járás 5 településére vonatkozóan, 2018. március 1-től elindult az EFOP 1. 5. 3. -16
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi járásban” elnevezésű pályázat,
melynek megvalósításában az intézmény és szakemberei is aktívan közreműködnek.

VII.

Egyéb tevékenységek

1. Nyári napközi megszervezése és megvalósítása
A Tisztelt Képviselő-testület úgy döntött, hogy a nyári napközit a 2017. június 19-2017. augusztus 25-ig
terjedő időszakban, 10 héten keresztül biztosítja.
Összesen 36 gyermek vett részt a napköziben, ez a szám tavaly 17 volt. Voltak olyan gyermekek, akik több
héten át is jöttek, míg mások csak egy-egy hetet töltöttek ott.
Az idén is közfoglalkoztatottak látták el a gyermekek felügyeletét és szervezték a programokat.
2017-ben volt az első alkalom, hogy csak két közfoglalkoztatottat tudott biztosítani az önkormányzat. A
tapasztalat azt mutatja, hogy minimum 3 fő szükséges a feladatok megfelelő ellátásához, közülük legalább 1
fő pedagógus végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. Egyrészt vannak olyan hetek, amikor a létszám is
igényli, másrészt pedig így egyik dolgozó sem tud elmenni szabadságra egész nyáron.
Ezt idén úgy tudtuk megoldani, hogy egy fő önkéntesként segítette a munkát, illetve az intézményünknél
dolgozó diák is segített a napköziben.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiuma adott helyt a napközinek.
A gyermekek és a felügyelők is egyaránt nagyon jónak találták a helyszínt. Rendelkezésre álltak
evőeszközök, tányérok, poharak, illetve hűtőgép és mikrohullámú sütő is. Ezen kívül a kollégium zárt
udvara adott helyt a szabadtéri programoknak.
A szervezők igyekeztek minden hétre változatos programokat szervezni. Rendszeresen jártak fürdőbe,
kreatív foglalkozásokon vettek részt. Jártak a tűzoltóknál, a gáton kerékpártúráztak, illetve íjászkodtak és
falat is másztak.
Szarvason többször is voltak moziban, a Körösvölgyi Állatparkban, illetve múzeumpedagógiai
foglalkozáson vettek részt a Tessedik Sámuel Múzeumban. Egy alkalommal Mezőtúron is jártak a fazekas
múzeumban, és kipróbálták a mezőtúri fürdőt is.
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2. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti központ feladatai közé integrálta a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének koordinálást.
A Fórum elnöke Lehoczkiné Timár Irén alpolgármester asszony, titkára a központ intézményvezetője.
A 2015. májusában megalakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum első tevékenysége volt egy pályázat
benyújtása az akkori Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézethez. /KAB-KEF-15-B számú pályázati
felhívás/ Ezen a pályázaton 359.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szervezet, míg a hiányzó
40.000 Ft.-nyi önerőt pedig az önkormányzat biztosította hozzá.
A projekt keretében lehetőség nyílt egy széleskörű felmérés elkészítésére a városban tanuló diákok köréből.
/Általános iskola 7.-8. osztályos tanulói, valamint a középiskoláink részvételével./
A felmérésből készült egy részletes és átfogó tanulmány. Reményeink szerint, a figyelembe vehető adatok
hathatós segítséget nyújtanak majd nemcsak a helyi KEF céljainak és feladatainak meghatározásában, de
ifjúságpolitikai, illetve várospolitikai koncepciók készítésénél is.
A KEF 2016-ban ismét sikeresen pályázott, és 810.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt keretében még 2016 végén készült egy kérdőíves felmérés településünk iskoláiban, ahol
pedagógusokat kérdeztünk meg arról, hogy munkájuk során milyen információik vannak a droghasználat
területén, valamint milyen javaslataik vannak a drogstratégia aktualizálásához.
A nevelők tapasztalatait figyelembe véve készült el az a programtervezet, amelyet a megpályázott
támogatásból kellett megvalósítani 2017 nyaráig.
-

2017. március 27-én egynapos tréningre került sor, melyen részt vettek a KEF tagjai, kibővítve az
iskolák Diákönkormányzatának tanulóival és patronáló tanáraival. A tréning csapatépítő,
érzékenyítő, illetve a KEF működtetéséhez kapcsolódó tevékenységeket tartalmazott.
2017. április 20-án Dr. Zacher Gábort láttuk vendégül a városi sportcsarnokban. 13 órakor a
gyermekek részére tartott előadást, „Droghelyzet van” címmel, majd 17 órakor a felnőttek, szülők,
szakemberek számára, „Mindennapi függőségeink”témában.
2017. május 15-én Tótka Sándor kajakozó a Járási Hivatalban tartott előadást diákok számára eddigi
pályafutásáról.

2017-ben szervezetünk harmadik alkalommal nyújtott be pályázatot működtetésének megsegítésére, melyet
a szakhatóság 900.000 Ft támogatásban részesített. A pályázati feltételek szerint,- amely 90%-os intenzitásúezt az összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzata még 100 000Ft-al egészítette ki.
A pályázatban foglaltak megvalósításának határideje 2018. június 30.
Már megvalósult programok:
- Immár hagyományosan, a Gyomaendrődi Járási Hivatalban motivációs előadásra került sor diákok
részére. 2018-ban Vizdár-Lőczi Gizella az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület aktivistája
és Márkus István ultramaratonista voltak meghívott vendégeink.
- Részeg szemüveg beszerzése, felkészítés a használatára.
- Zenés-táncos színházi előadás a település középiskolásai részére békéscsabai színészek előadásával.
A nyertes pályázat további tervezett programjai:
- A gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozók részére autogén tréning megvalósítása, mely lehetőséget
ad a stressz szint csökkentésére, a stressz hatások feldolgozására.
- Sok éves kihagyás után ismét meghívásra kerül a nagyszénási rehabilitációs intézet. A rendezvényen
a rehabilitációban részt vevő fiatalok és helybéli tanulók kötetlen beszélgetésére kerül sor.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének alapját a pályázatokra tervezett programok adják. A
szervezet koordinálását, az ülések megszervezését, adminisztrációt, illetve a pályázatok elkészítését az elnök
és a titkár koordinálja.
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3. Együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017 végén együttműködési megállapodást kötött
intézményünkkel RSZTOP pályázathoz kapcsolódóan.
Ennek során az intézmény vállalta, hogy az SZGYF által szervezett adományosztásokról kiértesíti a
jogosultakat, illetve helyet biztosít az osztásnak.
Jelenleg 2 célcsoport részesül az adományokban. Az egyik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, 3 év alatti gyermeket nevelő szülők, ők havonta kapnak tartós élelmiszert tartalmazó csomagot.
Másik célcsoport az alacsony nyugdíjban illetve egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesülők, ők negyedévente
kapnak adományt.

VIII. További terveink
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az intézmény által beadható pályázati kiírásokat, ezen kívül továbbra is
részt veszünk más intézmények, különösen az önkormányzat projektjeinek tervezésében és
megvalósításában, melyek az intézményünk tevékenységi körét érintik.
A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolatunk folyamatos, ennek a kapcsolatnak a további ápolása, kiterjesztése
is céljaink között szerepel.
Intézményünk jelenlegi helyzetét az alábbi SWOT tábla mutatja be:
Erősségeink
- szakképzett dolgozók
- sok
éves
szakmai
tapasztalat,
folyamatos továbbképzés
- innovativitás, kreativitás
- rugalmasság
- megoldásközpontú hozzáállás
- széleskörű kapcsolati háló településen
- széleskörű kapcsolati háló a megye
család- és gyermekjóléti központjaival
- csapatszellem
- sokszínű munkatársak
- könnyen elérhető épület megfelelő
berendezéssel
- intézményi gépkocsi
Lehetőségeink
- pályázati források kihasználása
- fenntartó támogatása
- folyamatos
feladatbővülés
az
intézményben
- szupervízió a munka segítésére pályázati
forrásból

Gyengeségeink
- pszichológus alacsony óraszámban tud
jelen lenni
- a növekvő létszámhoz kevés a
helyiségek száma
- a géppark és az eszközök elöregedőek
- a növekvő feladatokhoz kevés a
szakemberek száma

Veszélyek
- pályázati lehetőség hiánya
- előre nem tervezhető nagyobb összegű
váratlan kiadás
- a szakma alacsony érdekérvényesítő
képessége
- a feladatok bővüléséhez nem kap az
intézmény státuszt
- a folyamatos feladatbővülés ellátásához
kevés a képzett szakember
- kötelező
továbbképzési
rendszer
átalakulása miatti bizonytalanság

Intézményünk erősségét jelentik a szakképzett és elhivatott kollégáink, akikre lehet építeni. Folyamatosan
továbbképzik magukat, figyelemmel kísérik a törvényi és szakmai változásokat, és ezeket beépítik
mindennapi tevékenységeikbe.
A dolgozók rugalmassága a biztosítéka annak, hogy minden, az intézmény hatáskörébe tartozó problémát
hatékonyan és minél gyorsabban meg tudjunk oldani.
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A szociális szférában kötelező továbbképzési rendszer van, mely biztosítja a munkatársak ismeretének
aktualizálást. Jelenleg a rendszer átalakítás alatt van, ez okoz némi bizonytalanságot a továbbiakat illetően.
A család- és gyermekjóléti központok létrehozásával szorosabbá vált a járásszékhelyen működő
intézmények együttműködése, havi rendszerességgel workshopokon veszünk részt a megye többi
központjának részvételével, ahol megbeszéljük az aktualitásokat, és az új információkat továbbítjuk a
szolgálatok fele.
Az EFOP pályázatunk lehetőséget nyújt szupervízió igénybevételére, mely óriási segítséget nyújt abban,
hogy a munkatársak kiégését megelőzhessük, így munkájukat hatékonyan, saját mentális egészségüket is
védve tudják végezni.
A munkavégzés hatékonysága érdekében figyelmet fordítunk az ellátások infrastruktúrájának további
fejlesztésére, az elhasználódott eszközök megújítására, épület karbantartására, modernizálására.
Kiemelten fontosnak tartjuk a közfoglalkoztatottak foglalkoztatását a munkatársak munkájának segítésére
Összességében elmondható, hogy intézményünk a jelen felállásában első évét sikeresen zárta. Pénzügyek
terén a működtetés takarékos és hatékony volt.
Szakmai munkánkra jellemző a magas színvonal. A társintézményekkel a kapcsolatunk jó, folyamatosan
törekszünk a további javításokra.
Munkatársaink aktívan részt vettek és részt vesznek az esélyegyenlőségi programok kidolgozásában,
módosításában illetve megvalósításában.
Folyamatosan keressük a pályázati és egyéb forrásokat tevékenységünk még magasabb színvonalú,
hatékonyabb elvégzése érdekében.
Gyomaendrőd, 2018. május 4.

Tisztelettel:
Pál Jánosné
intézményvezető

17

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának
módosítása – törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás, hiánypótlás
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2018. március 29. napján módosította a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
alapító okiratát.
A hivatal a döntést követően kérte az alapító okirat módosítás átvezetését a törzskönyvi nyilvántartáson.
A Magyar Államkincstár 2018. április 19. napján kelt végzésében hiánypótlási kötelezettséget írt elő az
Önkormányzat számára:
„- Hibás a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése – kormányzati
funkciószám:
A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. számú melléklete alapján a 107060 számú egyéb szociális pénzbeli és
természetbeni ellátások, támogatások megnevezésű kormányzati funkció támogatási típusú, ezért az alapító okirat
4.4. pontjában alaptevékenységként nem szerepelhet. (Pályázat könyveléséhez a funkciókód használható, csak nem
kell szerepeltetni az alapító okiratban.)
- Az alapító okirat és a módosító okirat kitöltés során formailag kötött, a betűtípus, a betűméret és a sortávolság nem
változtatható.”
A Magyar Államkincstár által kért hiányosságokat a hivatal pótolta, azok átvezetésre kerültek mind az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiraton, mind a módosító okiraton.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására 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 a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti 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 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 117/2018. (III. 29.) Gye. Kt.
határozatával módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartási eljárásban előírt hiánypótlási kötelezettségének
teljesítése okán az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1456-… /2018.

Módosító okirat

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
2017. december 13. napján kiadott, VI. 4277-3/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a …../2018. (III. 29.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
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2
3
4
5
6

041231
041233
104012
104042
104043

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Gyermekek átmeneti ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. május 31.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 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 a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 118/2018. (III. 29.) Gye. Kt.
határozatával egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartási eljárásban előírt hiánypótlási
kötelezettségének teljesítése okán az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.1456- /2018.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1 megnevezése: Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. 01. 01.
2.2.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
1
Csárdaszállás, Hunya
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: Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat,
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valamint család- és gyermekjóléti központ működtetése, helyettes szülői feladat-ellátás a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §, 40. §, 40/A. §, 49. § alapján.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 889900
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
4.3.3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján család- és
gyermekjóléti szolgálat: a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
veszélyeztetettségének megelőzése, családsegítés.
-5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
4.3.4. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján család- és
gyermekjóléti központ: az általános szolgáltatásokon túl speciális szolgáltatások nyújtása, a gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységek ellátása, szakmai támogatás nyújtása az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.
-5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
- 5510 Dévaványa, Eötvös u. 44.
- 5515 Ecsegfalva, Ady E. u. 5.
4.3.5. Egyéb bentlakásos ellátás – Helyettes szülői ellátás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a működtető és a helyettes
szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba
foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5500 Gyomaendrőd, Mikszáth Kálmán utca 30.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4 104012
Gyermekek átmeneti ellátása
5 104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
6 104043
Család és gyermekjóléti központ
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat is. A család- és
gyermekjóléti szolgálati feladatokat Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási
területén, a család- és gyermekjóléti központi feladatokat Gyomaendrődi Járás közigazgatási területén látja el.
A helyettes szülői feladat-ellátást az intézmény Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város
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Közigazgatási területén biztosítja.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését,
mely öt évre szól. Az intézményvezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül
kinevezésre. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
3 közfoglalkoztatási jogviszony
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítása – törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás, hiánypótlás
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közös hivatalt alapító önkormányzatok képviselő-testületei 2018. márciusi ülésükön módosították a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát.
A hivatal a döntést követően kérte az alapító okirat módosítás átvezetését a törzskönyvi nyilvántartáson.
A Magyar Államkincstár 2018. április 20. napján kelt végzésében hiánypótlási kötelezettséget írt elő az
Önkormányzat számára:
„- Hibás a költségvetési szerv illetékessége, működési területe – csak földrajzi területet kell megjelölni.
- Hiányos a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: rendelkezni kell arról is hogy ki gyakorolja a jegyző
felett az egyéb munkáltatói jogokat.
- Hibás a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya, jogviszonyt szabályozó jogszabály.
- Hibás a módosító okirat. Az okiratban a bevezető rész változása mellett, kizárólag az előző létesítő okirat 2.1., 3.,
5., 6., 8., 9., 11. pontjának és a kormányzati funkciók változásáról, a korábbi alapító okirat 4.2. és a 10. pont
elhagyásáról, valamint az új alapító okirat 2.1. és 3.2. ponttal történő kiegészítéséről kell rendelkezni.”
A Magyar Államkincstár által kért hiányosságokat a hivatal pótolta, azok átvezetésre kerültek mind az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiraton, mind a módosító okiraton.
Mindhárom, a közös hivatalt alapító önkormányzat májusi ülésén tárgyalja az alapító okirat módosítását. Az
önkormányzatok döntését követően Gyomaendrőd Város Polgármestere kezdeményezi az alapító okirat
módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetését.
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 a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat 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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 125/2018. (III. 29.) Gye. Kt.
határozatával módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartási eljárásban előírt hiánypótlási kötelezettségének
teljesítése okán az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1454-../2018.

Módosító okirat

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a Csárdaszállás Községi Önkormányzata, Hunya Község
Önkormányzata valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata által 2014. június 5. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ../2018. (V. 29.) Kt. számú, Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2018. (V. 30.) Kt. számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata ../2018. (V. 31.) Gye. Kt. számú határozatára figyelemmel –a következők
szerint módosítom:
1. Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint változik:
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„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
2. Az alapító okirat 2.1. pontja – mely módosított okiratban az 1.2.2. pont alatt szerepel – helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
1 Csárdaszállási Kirendeltség
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
2 Hunyai Kirendeltség
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
3. Az alapító okirat 3. pontja – mely módosított okiratban a 2.3. pont alatt szerepel – helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
2
Hivatala
3 Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége
5556 Örménykút, Dózsa utca 26.
4. Az alapító okirat 5. pontja – mely módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel – helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe Hunya, Csárdaszállás Községek, valamint
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.”
5. Az alapító okirat 6. pontja – mely módosított okiratban a 2.2., és a 3.1. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése
székhelye
1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3 Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.”
6. Az alapító okirat 8. pontja – mely módosított okiratban az 5.1. pont alatt szerepel – helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 83. §-a szerint a jegyző kinevezésének
rendje: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok polgármesterei - pályázat alapján –
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A polgármesterek a
jegyző kinevezéséről, felmentéséről szóló döntés meghozatalakor lakosság arányosan rendelkeznek szavazati
jogosultsággal. A jegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kerül kinevezésre. A
jegyző kinevezése határozatlan időre szól. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város
Polgármestere gyakorolja.”
7. Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel – helyébe a következő
rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közszolgálati jogviszony
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
8. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban a 6. pont alatt szerepel – helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. június 5. napján kelt alapító okiratát visszavonom.”
9. Az alapító okirat kormányzati funkciói helyébe – melyek a módosított okiratban a4.4. pont alatt
szerepelnek – a következő kormányzati funkciók lépnek:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
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1
2
3
4
5
6
7
8

011130
013330
013350
016010
016020
016030
031030
082091

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek
Közterület rendjének fenntartása
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

10. Az alapító okirat 4.2. és 10. pontja elhagyásra kerül.
11. Az alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.”
12. Az alapító okirat a következő 3.2. ponttal egészül ki:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése
székhelye
1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3 Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. május 31.
……………………...……..
…………………..……………
Petneházi Bálintné
Toldi Balázs
polgármester
polgármester

…………………………………
Hegedüs Roland
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 125/2018. (III. 29.) Gye. Kt.
határozatával egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartási eljárásban előírt hiánypótlási
kötelezettségének teljesítése okán az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma:VI.1454- /2018

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1 székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
1 Csárdaszállási Kirendeltség
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
2 Hunyai Kirendeltség
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése
székhelye
1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3 Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
2
.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
2
Hivatala
3 Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége
5556 Örménykút, Dózsa utca 26.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése
1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
3 Hunya Község Önkormányzata

székhelye
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (1)
bekezdése b) pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84.§ (1)
alapján önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek
döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött közös hivatal.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 841105
Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Ellátja az alapító önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok
Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a
nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
1
tevékenysége
2 013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
3 013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
4
kapcsolódó tevékenységek
5 016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
6 016030
Állampolgársági ügyek
7 031030
Közterület rendjének fenntartása
8 082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe Hunya, Csárdaszállás Községek, valamint Gyomaendrőd
Város közigazgatási területe.
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 83. §-a szerint a jegyző kinevezésének
rendje: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok polgármesterei - pályázat alapján –
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A polgármesterek a
jegyző kinevezéséről, felmentéséről szóló döntés meghozatalakor lakosság arányosan rendelkeznek szavazati
jogosultsággal. A jegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kerül kinevezésre. A
jegyző kinevezése határozatlan időre szól. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város
Polgármestere gyakorolja.
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közszolgálati jogviszony
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. június 5. napján kelt alapító okiratát visszavonom.
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. május 31.
…………………….
…………………………
Petneházi Bálintné
Toldi Balázs
polgármester
polgármester

……………………
Hegedüs Roland
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az óvodai szakmai beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása - Kft.
fenntartású óvodák
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy
alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
Az éves beszámoló elkészítésének alapját mindenkor az éves munkaterv - az intézmény belső elvárásai, a belső
ellenőrzések és az önértékelések során feltárt eredmények - képezik, melyek tartalmát a következő jogszabályok,
ajánlások figyelembe vételével kell meghatározni:
− A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról
− 229/2012. VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról,
− 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelethez,
− 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
− 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról,
− Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez,
− Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói
dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés,
− Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.
Jelenleg mind a Társulás fenntartásában működő, mind a Kft-ék fenntartásában működő óvodák beszámolójának
tartalmi elemei nincsenek összhangban a jogszabályi környezet és a tanfelügyeleti rendszer elvárásaival.
A fentiek alapján javaslom, hogy a fenntartó által illetve a köznevelési szerződés alapján kért éves szakmai
beszámoló az alábbi tartalmi elemekkel kerüljön benyújtásra, követve ezzel a tanfelügyeleti rendszer elvárásait.
A Társulás az általa fenntartott óvoda tekintetében dönt a beszámoló tartalmi elemeiről, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig a Kft-ék fenntartásában működő óvodák számára határozza meg a
szakmai beszámoló tartalmi elemeit.
A beszámoló tartalmi elemeit a határozati javaslat tartalmazza.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Az óvodai szakmai beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása - Kft. fenntartású óvodák"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodákkal kötött köznevelési szerződés alapján az
óvodák szakmai beszámolójának tartalmi elemeit a szakmai jogszabályokkal összhangban az alábbiakban
határozza meg:
1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK
1.1. Tervezés
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1.2. Megvalósítás
1.3. Ellenőrzés
1.4. Értékelés
1.5. Korrekció
2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
2.1. Személyiségfejlesztés
2.2. Közösségfejlesztés
2.3. Személyiségfejlesztés
3. EREDMÉNYEK
3.1. Eredményességi mutatók az intézményben (elégedettségmérés eredményei, szülő, pedagógus, pedagógiai
munkát segítők, egyéb alkalmazottak)
3.2. Az intézmény szervezeti eredményei
3.3. A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata
3.4. A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomonkövetési gyakorlata
4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS
4.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységeik
4.2. A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata
4.3. Az információátadás az intézményi gyakorlata
5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI
5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei
5.2. Az egyes partneri kapcsolatok tartalma
5.3. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről
5.4. Az intézmény részvétele a közéletben (települési szint, megyei szint, országos szint)
6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek
6.2. Szervezeti feltételek
6.3. Személyi feltételek
7. AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMBAN ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI
PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
7.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban
7.2. A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok megvalósítása, intézményi eredmények
8. ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI FELADATELLÁTÁS JELLEMZŐ ADATAI
8.1. Alapító okirat szerint ellátott feladat
8.2. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság
8.3. Felvételi adatok a 2018 – 2019 -es nevelési évre
8.4. Intézményi év végi értékelés
8.5. Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai
8.6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma
8.7. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás
8.8. A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok
9. AZ 5 ÉVES VEZETŐI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐSZAKA

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

51

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nyári napközi ellátás biztosítása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41. § és 94. §-a alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet,
gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszerveznie azon gyermekek számára, akiknek szülei,
törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg
a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.
Ennek megfelelően az Önkormányzat a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével nyári
napközit szervez 6-14 éves korú gyermekek számára.
A korábbi évektől eltérően előzetes igényfelmérés nem történt, mivel minden eddigi év tapasztalata alapján az
igényfelmérés és a tényleges igénybevétel között számottevő eltérés volt, mind többlet igénybevétel mind pedig
előzetes felmérés szerinti létszámigény ellenére csekély igénybevétel történt.
A nyári napközi keretein belül 2018. július 2 és augusztus 3. (5 hét) között, hétköznapokon 730-tól 1630-ig lesz
biztosítva a gyermekek számára a felügyelet.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Kollégiuma. (5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.)
A költségeket illetően a szülőknek a napi háromszori étkezési (tízórai, ebéd, uzsonna) díjat kell előzetesen fizetniük
849,-Ft/nap/fő, valamint a programok és belépők költségét, mely kb 2.000,-Ft/hét, mindösszesen kb 6.000,-Ft/fő/hét.
A nyári napközi igénybevételének konkrét jelzése az adott hét előtti héten történő költségek megfizetésével történik.
A tájékoztatást az iskolákba kiküldött tájékoztatás, valamint honlapon történő megjelenés útján kívánjuk biztosítani.
A gyermekek felügyeletét minden nap 1 fő (Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
foglalkoztatásában álló ) óvodapedagógus látná el (változó személy), az EFOP 1.5.3 -16-2017-00042 pályázat
kapcsán ösztöndíjban részesülő felsőoktatásban résztvevő hallgatók segítségével.
Az előző évhez hasonlóan kézműves foglalkozásokat, benti és szabadtéri játékokat fürdőzést terveznek a
gyermekeknek. Az aktuális hétre vonatkozó programokról a hét első napján a helyszínen informálódhatnak a szülők.
A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen viselik. Az önkormányzatot terhelő költség az anyagok
költsége, kísérők belépő díjai kb 120.000,-Ft/5 hét, valamint az óvodapedagógus bérköltsége.
2018. évben a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos költség előreláthatólag mindösszesen 400.000,-Ft.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatban felmerülő költségek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018.
évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 092120 (köznevelési intézménnyel
kapcsolatos feladatok) kormányzati funkció 193 sorának dologi kiadás keret terhére biztosítható.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat és a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ között az alábbiak szerint oszlik meg:
Az Önkormányzat biztosítja a nyári napközivel kapcsolatos költségeket. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ ellátja a nyári napközi koordinálásának feladatait: kapcsolatot tart a szülőkkel, a programok
megszervezését, az óvodapedagógus és ösztöndíjas személyek irányítását, a nyári napközi lebonyolítását követően
beszámol a nyári napközi ellátásáról a Képviselő-testület felé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Nyári napközi ellátás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének eleget téve, a szülői igények
ismeretében nyári napközis ellátást biztosít 2018. július 2. – 2018. augusztus 3. közötti időszakban.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Kollégiuma.
A nyári napközivel kapcsolatos költségeket - a programokkal kapcsolatos egyéb dologi költségek – Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
092120 (köznevelési intézménnyel kapcsolatos feladatok) kormányzati funkció 193 sorának dologi kiadás keret
terhére.
terhére biztosítja maximum 400.000,-Ft azaz négyszázezer forint összeg erejéig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központot a nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Holtági Egyesületek beszámolója a 2017. évi tevékenységükről
Nagy Réka
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 554/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával
Gyomaendrőd, Endrőd- Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német zugi
holtágakat, valamint a Vajda tavat haszonbérbe adta a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (a
továbbiakban: KHESZ).
A Haszonbérleti szerződés alapján a KHESZ elkészítette az éves egyesületi beszámolóját. Az elkészített beszámoló
az előterjesztés mellékletét képezi.
A mellékelt beszámoló részletesen tartalmazza 2017. december 31. napjáig a KHESZ által elvégzett
tevékenységeket.
Beszámolnak a horgászturisztika és a jegyértékelés tapasztalatairól, illetve a kifogott és betelepített halak
mennyiségéről is.
Bemutatásra kerülnek a különböző kialakított területi jegy típusok, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő
vízterületekre megváltott engedélyek bevételei is.
A Holtágakba betelepített halak értéke 2017 évben 22.410.966 Ft volt, mellyel biztosították a Haszonbérleti
szerződésben foglalt telepítendő mennyiségeket.
Holtáganként részletezve beszámolnak az előző évi haltelepítésekről, a telepített halfajok mennyiségéről.
Bemutatják a 2017 évben elvégzett halőrzési tevékenységüket, az elvégzett vízpótlási feladatok alakulását, illetve a
vízminőség-vizsgálat eredményeket is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz kapcsolódó tevékenységről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének
2017. évi holtág kezelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsaba,Bajza utca ll.
Tel.:66/328-945 ;30l 4783783 ; fax: 66l323-512

Mail: in.fo@khesz.hu. khesq@,m,gjl,p.!ob0
Iktatási szám:297

;

web: khesz.hu

l 2018

Tárgy: Beszámoló gyomaendrődi önkormányzati tulajdonú holtágak üzemeltetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fej lesztési Osáály

5500 Gyomaendrőd, Selyem űt l24.
fej le sztes @ &vomaendrod.hu

Tisztelt Önkormányzat!

Hivatkozva Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő felsorolt nyilvántartott
halgazdálkodási víáerületekre szóló haszonbérleti szerzödésünkre, a szerződés IV, szakasz 5. pontja
szerint, a Fejlesztési Osztály által adott minta alapján a mellékelt vázlatos beszámolóval adunk számot
a

víáerületek üzemeltetéséről 2017, december 31-ig.

Békéscsaba, 201 8, május 3.

Nentés Attila

üglvezetó igazgatő
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BESZÁMOLÓ
a Csókds-zugi, Hantoskerti, Fű4fós-zugi, Rév-zu7i,
Torzsds-zugi, Német-zugi holtóg és a Vajda tó üzemeltetéséről

1, Haszonbérlő fontosabb

adatai

Haszonbérlő rreve:

körösvidéki Horgász Egyesületek szövetsése
5600 Békéscsaba,Baizautca 11

Székhelye:
Adószáma:

19059181_1-04

Képviselő neve:

Dr. Hunya Miklós elnök, Dr. Kutyej Lajos

Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Haszonbérelt víztertiletek me gnevezése :

alelnök, Nemes Attila üswezető isazsatő
5600 Békéscsaba, Baiza utca 11
661328-945, 30 l 47 8-37 83

infoídkhesz.hu; khesz@mail.slobonet.hu
1. Csókás-zugi holtág
2. Hantoskerti holtág

3.Fűzfás-zugi holtág
4. Rév-zugi holtáe
5. Torzsás-zuqi holtág
6. Német-zugi holtág
7. Vajda tő
Beszámolónk vázlatos formában,

a teljesség igénye nélkül készült.

GYomaendrőd Város Önkormány zata és a Szövetségünk között 20 1 5 . decem ber 28-ánkelt haszonbérleti
szerződés szerint 2016. január 1-től kezdttik meg a felsorolt hét nyilvánt artotthalgazdálkodási vízterűlet

horgászati hasznosítását.

A haszonbérleti ciklus első hónapjában gondoskodtunk Szövetségünk, mint

új

hasznosító halgazdálkodási hatóságnál törlénó nyi|vántartásba vételéről, A pályázat és a szerződés
alaPján megterveáük a halasítási alapelveket, majd a mennyiségre, halfajra, időszakokra lebontva a

2016. évi haltelepítési tervet, A balgazdálkodási hatóság felé vízterületenként kidolgoáuk a
halgazdálkodási terveket, melyek hiánypótlás nélkül elfogadásra kerültek. A 2016-ban megkezdett
halgazdálkodást a KHESZ 20l7-ben is váItozatlan feltételekkel folytatta.,A teruleti jegyek 2016-hoz

képest változatlan formában a következók

szerint kerültek kiadásra:

Tertileti jegy típusok:

-

Összevont éves (teljes jogú / kedvezményes I. / Kedvezményes II.) érvényesaKHESZ és az
Önkormányzat által kötött haszonbérleti szerződésben foglalt 67 hektár vízterulet mellett a
KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000 hektár horgásmízre.

Ára: teljes jogÚ: 30.000 Ft / kedvezményes I: l0.000 Ft / kedvezményes II: 15.000 Ft / év
Gyomaendrőd ,,Városi Vízterületek" éves (felnőtt
és az Önkorm ányzat álta| kötött

/ kedvezményes II.)

-

érvényes a

KHESZ

haszonbérleti szerződésben foglalt 67 hektár víáerületre.
Ára: Teljes jogú: 20.000 Ft / kedvezményes II: 10.000 Ft / év

-

Áltatános gyermek éves - érvényes a I(HESZ és az Önkormányzat által kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 hektár vízterület mellett a KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000
hektár horgászvízre.
Ára: 1.500 Ft / év
Napi / heti terüteti jegy: érvényesa KHESZ és az Önkormányzat által kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 hektár vízterület mellett a KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000
hektár horgászvizre.
Ára: Napijegy (teljes jogú / kedvezményes): 2.500 Ft / 1.300 Ft

Jogosultságok. érvén)resség:

-

-

Teljes jogú területi jegy: Horgász:tizsgával díjköteles egységes állami horgászokmányhoz (l4.
életévbetöltése után) adható ki.
Kedvezményes I területi jegy: Díjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki, a
horgászvizsgáttett(legkorábban 10 évbetöltésétől), de 15 évetbenemtöltötthorgászokrészére.
Ebből a típusújegyből csak egy fajta (éves típusú)váltható. (térségekrebontott nem)
Kedvezményes II területi jegy: Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a
hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és ,,már" a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet
betöltött, de 18 évet be nem töltött ifiúsági horgászok részéte.(A felsorolásnak megfelelő
horgászoknak a kedvezményezett II" típusújegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a
teljes jogú jegy is.)

Gyermek területi jegy: Díjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki a 3 éves
életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig,

Napi heti teljes jogú / kedvezményes II. jegy: fentiek alapján.

Az éves területi jegyek érvényesektárgyév február I-től a

tárgyévet követő év január 31_ig. A
napijegyek érvényesek a kitoltés idejétől számított 24 őránát. A hetijegyek érvényesek a kitöltés idejétől
számitott naptári 7 napig, (A kedvezményes területi jegy egyetlen - maximum három, legfeljebb
háromágú horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb
csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.)
területi jegyek mindegyike UV-s védelemmel,
biztonsági papirra, tőpéldányosan a vonatkoző jogszabályoknak megfelelően lettek elkészítve,

A

A

vízterületeket 2016. évhez hasonIőan a 2017. évben a KHESZ weblapján,
közgytilésein és az írott médiában is folyamatosan népszerűsítettük.

a Tagegyesületek

Több nívós megyei horgászverseny is megrendezésre került, 2017, április 8-9,-én megyei felnőtt egyéni
bajnokság 35 nevezővel, május 2I-én aFűzfás-zugi holtágon a Körös-vidéki Suli Kupa döntő, majd

2017. szeptember 10-én szintén aFűzfás-zugi holtágon a Megyei Csapatbajnokság, majd ezt követően
megyei feeder csapatversenynek is aFűzfás-nlg adott otthont. A fogási lehetőség, halfauna összetétele
alapján a versenyzők is alkalmasnak tartják aholtágat országos versenyek megrendezésére, de ennek
feltétele a rnegfelelő vízmélységés a horgászhelyek azonos kialakítása, Ennek kiemelkedő turisztikai
liatása is lenne, hisz például az orczágos felnőtt bajnokság 4 napos + 1 kötelező edzésnap, s ez 40 fos
mezónynél kisérőkkel is számolva 400-500 vendég éjszakát jelenthet.

A Gyomai Horgászok Egyesülete

több nyílt horgászversenyt rendezett. AFűzfás_zugi holtágon 20l7.
április 23-ánmegfartott, mintegy 40 íőt vonzó verseny, majd a Német-zugi holtágon 2017. augusáus
l2-I3-án megtartott Dr. Sallai Lászlő Emlékverseny 31 fő részvételemellett sikeresen zajlott le, Új

kezdeményezésként gyermek horgászok is összemérhették tudásukat 2017. augusáus I9-én a
Nemzetközi Halfőző verseny programjához kapcsolódóan a Rév-zugi lroltágon két kategóriában.

3, Ter ületi iegve k értékesítésitaoasztalatui
Szövetségiink az éves típusúterületijegyek közül legnagyobb darabszámban az,,összevont" teljesjogú
éves teriileti jegyet értékesítette.A jegl,típus a Közép-Békési csatornák kivételévela KHESZ részére

haszonbérbe adott összes horgászvizre érvélryes. Az Önkormányzat által haszonbérbe adott
horgásnizek teljes területe ajegyben foglat összes horgászvíz összes területének (2200ha)3 százaléka.
Az összevont területi jeglípus a KHESZ és a MOHOSZ irányelvei alapján került elkészítésre,mely a
horgászok körében nagy népszerűségnek örvend, de ajegybevételek alakulásánál komplex szerkezet
miaít az egy-egy vízre,vagy vizekre vonatkozó konkrét jegybevétel nem állapítható meg, nem mutatható
ki.
Összevont éves típusúterületi jegyekből2017. évben 2.973 darabot értékesítettünk,

Gyomaendrőd ,,városi víaerületekre" kiadott éves területi jegyek értékesítettdarabszámai:

-

G}lomaendrőd ,,városi vízterületek": teljes jogú 248 db, 4.960.000 forint, kedvezményes 2I db,
210.000 forint, összesen: 5.170.000 forint

A napijegyekből2017. évben l8.505,

hetijegyekbő| 2.65l darabot értékesítettünk. A Gyomaendrőd

,,városi víáerületekre" szóló külön napi-és hetijegy nincsen.

A gyermekek részérekiadott

KHESZ kezelésében lévó - Önkormányzattól haszonbérelt
vizeket is tu,talmaző - horgásrvizekre érvényesáltalános területi jegyből3I4I darabot értékesítettünk.
1.500 Ft-os, a

A helyi székhelyű Gyomai Horgászok EgyesüIete adatai szerint2}I7-ben az általuk értékesítettterületi
jegyek 38,'l széaalékavolt az összevont területi jegy, 24,2 százaléka volt a Gyomaendrőd városi
vízterületek területi jegy,37,I száza|ék a Középsővízi és más KHESZ kezelésében lévő vízterületekre
szóló területi jegy,
4. Horgászengedélv értékesítésltelvei, módia:

A KHESZ által kiadott területi jegyek egyrésá Tagegyesületeinknél a megyében 92helyen, másrészt a
bizományos szerződéssel horgász területi jegyértékesítésselmegbízott pontokon megyén belül és
megyén kívül (Budapest, Debrecen, Kecskemét, Nagykőrös, Szeged, Szolnok, stb,) egyaránt
megvásárolhatók. Gyomaendródi székhellyel jelenleg nyolc horgász tagegyesület és öt bizományos
jegyétékesítő pont működik.
Tagegyesületek:

1.

2.
3.

4,
5.

6.
7.
8.

Gyomai Horgászok Egyesülete, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér l, értékesítéshelye:
székhelyen

Siratói Környezetvédelmi-és Horgászegyesület, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VII. 2411,
értékesítés
helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrőd, Fő utca2I4.
Templomzugi Környezetvédelmi-és Horgászegyesület, 5502 Gyomaendrőd, Fő utca 106,
értékesítés
helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrőd, Fő utca2l4.
Bónom-zugi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14, értékesítés
helye:
Gyomaendrőd, Kisréti út l3.
Kecsegés-zug Tájvédelmi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi út 5, értékesítés
helye: Sellő
Soczó-zugi Környezetvédelrni és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Kóris utca 3,Il2,
helye: Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídfő utca 12.
értékesítés
Papp-zug,5900 Orosháza,Marcs utca 6, Körösi Weekend.
Körösök Völgye Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Munkácsy utca22,

Legnagyobb taglétszámír és legmagasabb horgász területi jegyforgalrnat bonyolító helyi Tagegyestilet
a Gyomai Horgászok Egyesülete.
B izomán},os

l.

2"

3.
4.
5,

érlékesítőpontok:

Sellő Horgászbolt, Gyornaerrdrőd, Fő utca2I4,
Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídfó utca 12,
Profish Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Fö utca 185,
Hídfő Étterem, 5500 Gyomaendrőd, Hídfő utca2,
Fészek Panziő,5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.

Mivel több tagegyesület a tagjainak horgászokmányokkal való ellátásával horgászboltotbiz rneg, így a
jegyértékesítés- Gyomai HE.-n kivüli - jelentős része a fenti horgász üzletekben bonyolódik le,
és jegyértékesítések
tapasztalatai

Horgásáurisztika

A

horgász területi jegyértékesítésekalakulása és a víáerületeken halászati óri feladatokat ellátó
munkatársaink tapasáalata alapján a horgászok körében legnépszeníbbvíáerület aFűzfás-zugi holtág
és a Német-zugi holtág. Kiemelkedó látogatottságukat többek között a jó megközelíthetőség, a szabad,
bekerítetlen partszakaszok adják. AFűzfás-zugon számot tevő volt a megye más településeiról érkező
horgászok jelenléte, A horgászok elmondása szerint ,,közel van és lehet benne halat fogni." A nyári
látogatottság egy része a horgászok által kifogható ponty telepítések idejére koncentrálódott. Az EndrődKözépső, Endrőd-Révzugi, Torzsás és Hantoskerti-Falualja holtágakon jellemzóen azok horgásáak,
akik saját ingatlannal rendelkeznek, bár a tavalyi évben a Rév-zugi holtág szabad partjain igen jelentős
horgászlétszám és látogatottsági növekedést tapasztaltunk. Halászati őreink tapasztalata alapján, a
szigorított napi ellenőrzések hatására év közben már az évekig horgászterületijeggyel nem rendelkező
személyek is rendelkeáek érvényes horgászokmányokkal. Sajnos ezen holtágakon kevés a beépítetlen
szabad patíszakasz, A kiadott nyaralóingatlanok miatt a Hantoskerti-Falualja holtág turizmusa a
legaktívabb. Halászati öreink itt több esetben ellenőriztek külföldről érkezeít horgászokat is. Az itt
nyaralóingatlant bérlő horgászok egy része tapasúalataink alapján a KHESZ általkezelttöbbi holtágra
és a Hármas-Körösre is ellátogat. A látogatottság növekedése legjobban a Fűzfás-zugi holtágon
mutatkozik. Helyi véleményekalapján ,,a holtágakon az utóbbi időben ennyi horgásá még nem láttak."
Horgászfogások * a Halfogások Nyilvántartása szakrendszer összesített fogási eredményei alapián
- Fűzfászugi holtág
- Hantoskerti

- 5.060 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 70 %)
holtág - 3.388,5 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 8I %)
- 3.373 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 9l
-2470 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 94 %)

- Német-zugi holtág
- Torzsás holtág
- Révzugi holtág

%)

-

1419 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya:79 %)
- Endrőd-Középső holtág - 661 kg (napi-darabszám-korlátozotthalak fogási aránya: 63 %)
5. Haltelenítések

Szövetségünk halgazdálkodási stratégiája szerint, a holtágak pályázatában és a haszonbérleti
szerződésben foglalt feltételeknek eleget téve nagy hangsúll feketetett a halasításra,

Halteleoítések 2017. december
Fűzfás-zugi holtág
- Ponty kétnyaras -2017, március

ll -296kg

3

1-ie

- Süllő eg)41yaras -2017, március 27 -30kg
Ponty kétnyaras -2017. április 2 -278kg
Ponty háromnyaras -2017 . április 2 - 703 kg
Ponty extra - 2017 " április l0 - 150 kg
Ponty kétnyaras -2017. április 10 - 96 kg

-

-Pontyháromnyaras-2017. április 10- l35 kg
- Csuka előnevelt -2017. április l0 - 4.000 db
- Balin egynyaras *2017. május 2 -20 kg
- Ponty egynyaras -2017 , május 10 - 200 kg
- Ponty háromnyaras -2017, május 23 - 1036kg
- Sülló előnevelt -2017 . május 24 - l0.000 db
- Sügér előnevelt -2017,június 2 -2,000 db
- Ponty háromnyaras -2017,július 14 - 500 kg
- Ponty háromnyaras - 2017 . szeptember 19 - 423 kg
- Ponty háromnyaras *2017 . október 03 - 427 kg
- Ponty háromnyaras - 2017 . október 04 - 426 kg
- Ponty egynyaras -2017. október ll *220kg
- Balin egynyaras -2017. október 12 - 300 db
_ Ponty háromnyaras *2017 . október 20
- 506 kg
Ponty
kétnyaras
október
26 -398kg
-2017.
- Compó kétnyaras -2017. október 30 * 25 kg
- Csuka háromnyaras-2017. november 13 - 50 kg
- Dévérkeszeg háromnyaras - 2017. december 6 - 504 kg
Fűzfas-zugi holtóg haltelepítéseinekösszértéke 20I7, december 3l-ig: 6.I94.452

Ft

Hantoskerti-Falualj a holtág

-

Ponty egynyaras -2017 . március 09 -225 kg
Süllő egynyaras -2017. március 27 -30kg
Ponty háromnyaras - 2017 . április 03 - 532 kg
Ponty extra - 2017. április 10 - 150 kg
Csuka előnevelt - 2017 . április 10 - 3 .000 db
Ponty kétnyaras - 2017 . április 25 - 536 kg
Balin egynyaras -201,7. május 02 -20kg
Süllő egynyaras -2017. május 25 - 8,000 db
Ponty háromnyaras - 2017 .június 0 1 - 5 14 kg
Ponty lráromnyara s - 2017 . szeptember 19 - 642 kg
Ponty háromnyaras -2017 . október 02 - 500 kg
Ponty háromnyaras -2017 október 04 - 469 kg
Pontyegynyaras -2017. október 11-300kg
Balinegynyaras -2017. október 12-300db
Ponty háromnyaras -2017. október 20 - 508 kg
Ponty kétnyaras -2017.október 26 -389 kg
Compó kétnyaras -2017 . október 30 - 25 kg
Csuka háromnyaras -2017. november 13 - 50 kg
Dévérkeszegháromnyaras * 2017. december 06 - 523 kg

Hantoskerti-Falualja holtág haltelepítéseinek összértéke 2017. december 31-ig: 4.726.503 Ft

Endrőd-Révzugi holtág

-

Csuka előnevelt -2017 , április 10 - 2.000 db
Ponty kétnyaras - 2017 , április 25 - 360 kg
Ponty egynyaras -2017, május 10 - l00 kg

-

Süllő előnevelt -2017. május 24 - 5,000 db
Ponty háromnyaras - 2017. június 30 - 474kg
Ponty háromnyaras *2017 . október 02 - 526kg
Compó kétnyaras -2017, október 30 -25 kg
Csuka háromnyaras -2017. november 13 - 50 kg
Dévérkeszegháromnyaras - 2017 . december 06 - 5l8 kg

Endrőd- Révzugi holtág haltelepítéseinek összértéke : l

.

2

Ft

280,95 3

Ft

7 9 7, 4 5

Endrőd-Középső holtág
Ponty háromnyaras - 2017 . április 03 - 395 kg
Csuka előnevelt - 2017 , április 10 - 1.000 db
Ponty kétnyaras -2017, április 25 - 100 kg
Ponty egynyaras -2017. május l0 - 50 kg
- Süllő előnevelt -2017. május 24 -2.000 db
-

Ponty háromnyaras - 2017 . október 2 - 309 kg
Ponty egynyaras -2017. október l 1 - 200 kg
Ponty háromnyaras -2017. október 20 - 526kg
Compó kétnyaras -2017 . október 30 -25 kg
- Csuka háromnyaras -2017. november 13 * 17 kg
-

Endrőd-Középső holtág haltelepítéseinekösszértéke: L

Német-zugi holtág

-

Ponty kétnyaras -2017. március 11 - 570 kg
. Sülló egynyaras -2017. március 27 -30kg
Ponty kétnyaras -2017. március 3I - 472kg
Ponty lráromnyaras -2017 , március 31 - 1378 kg
Ponty kétnyaras -2017. április 01 - 520 kg
Ponty háromnyaras -2017. április 01 - 1101 kg
Csuka előnevelt - 2017 . április 10 - 3.000 db
Ponty egynyaras -2017. május 10- l60 kg
Sülló előnevelt -2017, május 24 - 10.000 db
Ponty háromnyaras - 2017 ,június 1, - 532 kg

Sügér előnevelt -2017,június 2 *2.000 db
Ponty háromnyaras -2017, szeptember 19 - 412kg
Ponty egynyaras - 2017 . október l 1 - 200 kg
Ponty háromnyaras -2017. október 20 -327 kg
Ponty kétnyaras -2017. október 26 *4I0kg

Német-zugi holtág haltelepítéseinekösszértéke : 5.069.926

Ft

Torzsás_zugi holtág

_
-

Ponty kétnyaras -2017, március 3I -220 kg
Ponty háromnyaras -2017 , március 3l - 2058 kg
Ponty háromnyaras -2017. április 03 - 1113 kg
Csuka előnevelt - 2017 . április 1 0 - 3,000 db
Ponty kétnyaras - 2017 . április 75 - 2I7 kg
Ponty egynyaras - 2017 . május 10 - 100 kg
Sülló előnevelt -2017. május 24 - 5.000 db
Ponty háromnyaras -2017 .június l - 526 kg
Ponty egynyaras - 2017 . október 1 1 - 200 kg

Torzsás-zugi holtág haltelepítéseinekösszértéke: 3.34 1.680

Ft

Vajda tó

-

glenge vízminősége miatt halgazdálkodásra továbbra sem tartjuk alkalmasnak,
ezért telepítések 20l 7-ben sem történtek.

clz év közbeni

Haltelepítések összértéke: 22.410.966 Ft

A

fent felsorolt telepítésekalkalmával minden halfajnál és korosztálynál törekedti,ink a jó kondíciójú,
egészségesállomány került kihelyezésére, Ahalszállítmányok adott vízterületre történő beengedésénél
a

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

telepítésekről téte1 szerint szállítólevéllel és víziállategészségóri igazolás készült, mely Szövetségünknél

rendelkezésre
bej

áll.

A

haltelepítésekhelyszínei és dátumai

a helyi halgazdálkodási hatóság

felé

elentésre kerültek,

Tapasúalataink alapján a helyi horgászok a különböző

fajú és korosztályú halak telepítésétörömmel

fogadták,

A

fent jelezett holtágakon Dr. Gorda Sándor a KHESZ halgazdálkodási szakértője halfaunisztikai
vizsgálatokat végzeíl, mely eredményeket a jövőben az ideális faji és a korosáályi összetételek
kialakításánál figyelembe fog|a venni a szövetség.
A vizsgálatok eredménye jelen beszámoló mellékletétképezi.
6.

Haldszati őrzés

2017. évbenjanurár l-től szeptember l-ig három fó teljes munkaidőben foglalkoáatotthalászati őr és
két fő megbízásos halászati őr tevékenykedett a víáerületeken, majd 2017 . szeptember l-től az egyik

teljes munkaidőben foglalkoztatott halászati őr nyugdíjzása miatt két fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott halászati őr lát el halőrzési feladatokat. A mindennapi egyéni és csoportos halászati őri
munkafeladatok ellátása mellett Szövetségünk 13 fő munkaszerződéses halászati őrből állőha|ászati őri
munkacsopot"tja az önkéntes-megbízásos halászati őrökkel és a rendészeti szervekkel együttműködve
havi egy-két alkalommal 6-1O-fővel rendszeres akciót hajtott végre,

A

hét víaerületeken az alábbi feljelentéseket eszközöltük

a halgazdálkodási törvényben foglaltak be

nem tartása fiogosulatlan horgászat, korlátozások megsértésestb.) miatt:

-

Hantoskerti holtágon 3 fóvel szemben
Fűzfús-zugi holtágon 4 fővel szemben
Endrőd-Révzugi holtágon 1 fovel szemben

A vízterületek halászati őrei:

-

Gyulai Mihály halászati őri csoport vezetője +36 (30) 205-3822
Fehér Csaba +36 (30) 498-4927,
Varjú Tibor +36 (30) 286-8404
FejérMárton(megbízással-önkéntes)
JankulárZsolt(megbízással-önkéntes)

7. Vízminősée, vízpótlds

2017. évben több alkalommal vált szükségessé saját tapasztalatok és helyi bejelentések alapján a
Hantoskerti-Falualja, a Fűzfás-zugi, az Endrőd-Középsó és az Endrőd-Révzugi holtág vízpótlása és
vizcseréje a fokozott vízvirágzásmiatt, Azelőre egyeztetett időpontok alapján a vízpótlások és vízcserék
végrehajtása elózetes egyeztetés után gyors reagálás mellett zökkenőmentesen megtörtént.

A Torzsás-zrrgi lroltágon augusztus 22-24kőzött a I(örösi YizgazdáIkodási Társulat szintén elvégezte a
megrendelt vízutánpőtlást, így a Torzsási-holtágvizszintje a kívánt mértéketeléte.
Sajnálatos módon a Torzsás-zugi holtágon a szövetség halörei 20l7. július 27-énés28-án kisebb, majd

egyre növekvő mértékű hal ellrullást észleltek, A 29-én elvégzett helyszíni szemle és vízminőség
vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a víztest sem a felszíni, sem pedig az alzati részben nem
tartalmazott a halak számára elegendő oldott oxigént. A holtág végébenmért mennyisége mind az
alzaton, mind pedig a felszínen 0,0 mg/l volt, míg a holtág közepénél és folyó felé eső végénélaza|zaton
0,0, a felszíni 10 cm-ben pedtg2,lmg/l-nek bizonyult. A víz teljesen átlátsző volt, abban algák jelenlétét
szabad szemmel nem lehetett észlelni.

Valószínűleg az elhullás kezdetét megelőző napokban lehullott nagymennyiségű csapadék hatására a
környező mezőgazdasági területekről a vizet a holtágba vezető csatornán keresáül gyomirtó szer
mosódott be, amely az alga állományt szinte teljes mértékbeneltávolította a vízből. A bemosódott
vegyszer hatása elóször és legnagyobb mértékben a holtág zsákszerú végébenjelentkezett, mivel itt
megrekedt, további hígulásra már nem volt lehetősége, mert abelvizetbevezető csatorna torkolata a
holtágnak ehhez a végéhezviszonylag közel található. A folyó felé eső részen a bejutott vegyszer már
jelentős lríguláson esett át, igy hatása is gyengült, amit a mérésieredmények is jól mutattak, igy az itt
okozott elhullás is kisebb mértékűvolt.
Kárelhárítás céljából a holtágba késlekedés nélkül ásványi nitrogént, azaz a zöld-algák számára azonnal
felvehetó tápanyagotjuttattunk ki, hogy segítsük szaporodásukat, ismét megfeleló szintre emeljük a
fotoszintézisük áIta| előállított oldott oxigén mennyiségét.Emellett mechanikai úton, a víz
levegőáetésével, mesterségesen is növeltiik az oxigéntartalmat. Ahelyzet 3l,-ére normalizálődott, és
augusztus 1.-én már 83 %-os (cca 7,1 mg/l) oxigén telítettséget lehetett mérni a vizben. A szövetség
halőrei a felszínre emelkedett haltetemeket maradéktalanul összegríjtötték és hivatalos megsemmisítő
helyre szállitották.

A fent leírt észrevételek és a jóléti-horgászatihasznosítás számára megfeleló vízminőség véleményünk
szerint rendszeres vízpótlással és vízcserével, okszerű halgazdálkodással és szükség szerinti
al

garitltítások

e

lvé gzésével me gfe l elő szinten tarthatő.

Vízminőségvizsgálatok 20l7. július 31-én (Hach Lange HQ3Od):

-

Torzsás -zugi há" Gyoma felői vége 0,5 méteren

-

Torzsás-zugihá.Danzlgfelói

-

,5 'C, C2: 9,3 me/l - l14,3oÁ
2,0 méteren: 25' C, Oz: 1,53 mgll - !8,6%0
: 25

vége 0,5 méteren:26,2'C, pH: 8,68, Oz: 10,89 mg/l
2,0 méteren:

Nérnet-zugi há: 27,4'C, pH: 7,81, Oz: 6,98 mgll

25'C,Oz:

-

1,53 mg/l

88,8%

-

-

l35%

I8,6Yo

Vízminőségvizsgálatok 2017. augusztus 01-én (Hach Lange HO30d):

-

'C,Oz:9,26 mgil - II8,1oÁ
2. pont: 28,3 "C, Oz: 14,6l mg/I - l88,7Yo
3. pont: 27,2"C, Oz: 9,01 mgll-Il4,2oÁ
Endrőd-Középső há.:27 "C, Oz: 8,37 mgll - 105,3oÁ
Torzsás-zugihá.

1. pont: 27,7

Hantoskerli há.: 26,4 "C, Oz: 7,40 mú| - 92,1Yo
Fűzfás-ztrgi há.: 26,9 "C, Oz: 6,66 mgll - 83,7Yo
Endrőd-Révzugi há. ligeti ág,:26} "C, Oz: 7,99 mgll -99,3%0

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

jó megítélésétés a

A

horgászati hasznosítással kapcsolatosan
észrevétellel, vagy megkereséssel kapcsolatban

Békéscsaba, 207 8. május 7.

a T.

Önkormányzat részéről bármilyen kérdéssel,

ffi

10

rendelkezésre.

Nen'és Attila

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi
üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlése az április 16.-i ülésén úgy határozott, hogy
nem fogadja el a Társaság 2018. évi üzleti tervét, és az kiegészített adatokkal május hónapban kerüljön újra
megtárgyalásra.
A Társaság Taggyűlése május 8.-án megtárgyalta a 2018. évi üzleti tervet és elfogadta azt. Továbbá a Taggyűlés
egyetértett azzal, hogy a Társaság a Dareh Bázis Zrt. hulladékgyűjtés, - szállítási felhívása közbeszerzési eljárásra
az ajánlatkérésben maximálisan megjelölhető 2,1 Ft/liter szolgáltatási díjra tegyen ajánlatot.
A 2018. évi üzleti terv 2,1 Ft/liter szolgáltatási díj számításával készült. A Társaság a 2018. év i tevékenységét a
nem közszolgáltatás esetében -2.514 ezer Ft, míg a közszolgáltatás esetében 6.217 ezer Ft eredménnyel tervezte
meg. Az üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületek, hogy vegye tudomásul a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Taggyűlésnek
a Társaság 2018. évi üzleti tervére vonatkozó 8/2018(V.8.) számú
határozatát.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületek, hogy vegye tudomásul a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Taggyűlésnek
a Társaság 2018. évi üzleti tervére vonatkozó 8/2018(V.8.) számú
határozatát.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületek, hogy vegye tudomásul a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Taggyűlésnek
a Társaság 2018. évi üzleti tervére vonatkozó 8/2018(V.8.) számú
határozatát.

Döntési javaslat
"A 2018. évi üzleti terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Taggyűlésnek a Társaság 2018. évi üzleti tervére vonatkozó 8/2018(V.8.) számú
határozatát.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Zöldpark Kft. beszámolója 2017. évi közszolgáltatói tevékenységéről
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. január 27-én közszolgáltatási
szerződést kötött a közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével, a köztemetők
fenntartásával és üzemeltetési feladatai ellátásával, sportlétesítmények üzemeltetési valamint az önkormányzati
hivatal takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok ellátására.
A szerződés 4.5. pontja értelmében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni és azt a tárgyévet követő év május 31-ig az Önkormányzatnak
benyújtani.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette beszámolóját és kéri a Képviselőtestülettől annak elfogadását.
Az Önkormányzat a 2017. évi közszolgáltatói feladatok ellátására 37.560.000 Ft-ot biztosított a Zöldpark Kft. részére.
A Kft. által kimutatott, közszolgáltatói feladatokhoz kapcsolódó költség összege: 44.445.990 Ft, a realizálódott
bevétel összege: 6.917.765 Ft, az ésszerű nyereség (sajáttőke-rész*Európai Bizottság által közzétett 100
bázispontos felárral növelt releváns swapkamatláb) összege: 31.059 Ft. Ezen adatok alapján 2017. évben az
Önkormányzat 716 Ft-tal kompenzálta túl a Kft. által ellátott közszolgáltatói feladatokat.
A túlkompenzáció összege a 2018. évi időszakra fizetendő támogatás összegéből kerül levonásra a Közszolgáltatási
szerződés 6.1.4. pontja rendelkezéseinek megfelelően.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"2017. évi közszolgáltatói beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. évi
közszolgáltatói tevékenységérő szóló beszámolóját elfogadja. A feladat ellátása során keletkezett 716 Ft összegű
túlkompenzáció a 2018. évre fizetendő támogatás összegéből kerül levonásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi
tevékenységéről
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2018. április 25-i ülésén tárgyalta az a Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Bár Önkormányzatunkra nézve a Kft. működése már nincs hatással, de mint Társulási tagnak a Tanács döntéseit
jóvá kell hagynia.
A Társulási Tanács a Kft beszámolóját a 19/2018.(IV.25.) határozatával jóváhagyta és azt jóváhagyásra javasolja a
tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek is.
A beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést a csatolt mellékletek tartalmazzák.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa 19/2018.(IV.25.) számú határozatával egyet ért.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:

Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Felügyelőbizottságainak
beszámolója 2017. évi tevékenységükről
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete I. félévi munkaprogramja alapján az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak elnökei elkészítették a felügyelőbizottságok 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolójukat.
Kimutatás
azon önkormányzati gazdasági társaságokról, ahol felügyelőbizottság működik
Megnevezés
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft.
Gyomaendrődi Földkezelő Kft.

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

A beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
A felügyelőbizottság működése.
(1) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
(2) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető
tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
(3) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacsonyabb
határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k
felügyelő bizottságai beszámolójának az elfogadását a 2017. évi
tevékenységükről.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k
felügyelő bizottságai beszámolójának az elfogadását a 2017. évi
tevékenységükről.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja az önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k
felügyelő bizottságai beszámolójának az elfogadását a 2017. évi
tevékenységükről.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
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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 elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
4. döntési javaslat
"Gyomaközszolg Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi
feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
5. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
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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 elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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2017 év. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. munkája

A Felügyelő Bizottsága figyelemmel követte a fürdő működését, gazdasági
helyzetét eleget téve a Gyomaendrőd Város Képviselő‐testülete
313/2016.(VI.29.) Gye.Kt. határozatának, hogy a 2017‐es gazdasági évet ne
negatív eredménnyel zárja az NKft.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2017.
évben 5 bizottsági ülést tartott, melyen a FB. tagok megjelentek és
határozatképesek voltak. A negyedévenkénti gazdasági tevékenység
beszámolóit megvitatták, elfogadták.
Az ülések alkalmával folyamatosan tárgyaltak a fürdő lehetséges
fejlesztéseiről, felújításairól./ Csúszda, parkoló, kemping, gyógyászat komplex
kezelés lehozatala / .
Az Ügyvezető minden ülés alkalmával beszámolt az NKft. anyagi helyzetéről,
bevételeiről, kiadásairól, esetleges tervekről, programokról, akciókról melyet
a Felügyelő Bizottság tudomásul vett, elfogadott. Az akciók eredményességét
is megtárgyalták. A bérlők felé bérleti díj emelés lehetősét megvizsgálva 10
%‐os emelést fogadott el a Felügyelő Bizottság.
A fürdő bevételének növelése érdekében, elfogadta a Felügyelő Bizottság a
helyi lakosok jegyár csökkentését 2017. február 1‐vel , ezzel támogatva a
lakosság egészségmegőrzését.
A júniusban megemelt belépőjegyár elfogadása előtt az ügyvezetővel
egyeztetve a környező fürdők jegyárait figyelembe véve döntöttek az
érvényes árakról.
A fürdő Felügyelő Bizottságának elnöke rendszeresen látogatta a fürdőt, és a
vélt hiányosságokat, és a hozzá eljutott esetleges sérelmeket egyeztette az
társaság ügyvezetőjével. A hiányosságok kijavításáról bizonyosságot is nyert
rendszeresen.
Tagok: Poharelec László‐ elnök
Papp István
Márjalaki József

I./2017(01.25.) Felügyelő Bizottsági ülés
Jelen voltak:
1. Márjalaki József Felügyelő Bizottsági tag
2. Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök
3. Papp István Felügyelő Bizottsági tag
4. Toldi Balázs polgármester
5. Dr. Fodor András ügyvéd
6. Gera Krisztián ügyvezető
7. Martinákné Oláh Etelka könyvelő
8. Fülöpné Fábián Angéla‐ jegyzőkönyv vezető
Napirendi pont:
1. 2016. évi, és IV. negyed évi beszámoló
2. 2017. évi bérleti díj változások
3. Egyéb bejelentések
I./2017(01.25.) Felügyelő Bizottsági ülés határozata
A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a2016.év IV. névi beszámolót.
A Felügyelő Bizottság kéri az ügyvezetőt, hogy a 2017 évi márciusi Testületi
Ülésre a Kft. Rövidlejáratú kötelezettségivel kapcsolatos elképzeléseit
terjessze elő.
A fürdő Felügyelő Bizottsága egyhangúan elfogadta a 10%‐os bérleti díj
emelést a bérlők felé.
A Felügyelő Bizottság elfogadta az átlagos 30 %‐os helyi lakos jegyár
csökkenést 2017. febr.1.‐től.

II./2017(04.07.) Felügyelő Bizottsági ülés
Jelen vannak:
1. Márjalaki József Felügyelő Bizottsági tag
2. Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök
3. Papp István Felügyelő Bizottsági tag
4. Toldi Balázs polgármester
5. Dr. Fodor András ügyvéd
6. Uhrin Anna jegyző
7. Gera Krisztián ügyvezető
8. Fülöpné Fábián Angéla‐ jegyzőkönyv vezető

Napirendi pont:
1. 2016. évi Mérleg és Eredmény‐kimutatásának elfogadása
2. 2017. évi Üzleti Terv elfogadása
3. Egyéb bejelentések
II./2017(04.07.) Felügyelő Bizottságának határozata
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte
és elfogadta a Kft. 2016.évi Beszámolóját Mérlegét, Eredmény‐kimutatását,
egyúttal megadja a felmentvényt az Ügyvezetőnek a 2016 évre. Egyhangúan
javasolja a Képviselő Testületnek azok elfogadását.
A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Liget Fürdő
2017. évi Üzleti Tervét.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető
előterjesztését elfogadva javasolja a T. Képviselő Testület felé, hogy a Fürdő
15 millió Ft‐os hitel visszafizetésével kapcsolatosan , a fürdő 5 éven keresztül
évente 3 M Ft‐ot fizessen vissza, melyet a Tulajdonos a fürdő fejlesztésére,
üzembiztos működéshez szükséges feltételek biztosítására fordít.

III./2017(05.11.) Felügyelő Bizottságának ülése
Jelen voltak:
1. Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök
2. Marjalaki József Felügyelő Bizottsági tag
3. Papp István Felügyelő Bizottsági tag
4. Toldi Balázs polgármester
5. Dr. Fodor András ügyvéd
6. Gera Krisztián ügyvezető
8. Fülöpné Fábián Angéla‐ jegyzőkönyv vezető
Napirendi pont:
1. 2017. évi I. negyedévi beszámoló
2. Jegyár emelés
3. Egyéb bejelentések
III./2017(05.11.)Felügyelő Bizottságának határozata

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte
és elfogadta a Kft. 2017.évi I. negyedévi Beszámolóját.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte
és elfogadta a javaslatot 2017. június 1.‐től érvényes jegyár emelésre.

IV./2017(08.24.) Felügyelő Bizottságának ülése
Jelen voltak:
Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök,
Márjalaki József Felügyelő Bizottsági tag,
Papp István Felügyelő Bizottsági tag,
Gera Krisztián Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Toldi Balázs polgármester,
Martinákné Oláh Etelka könyvelő,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető
Napirendi pont:
1. 2017. évi II. negyedévi beszámoló
2. Egyéb bejelentések
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a
társaság 2017. I. félévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő‐testületének, hogy a Liget Fürdő
árbevételének, a színvonalnak a növelése, valamint a vendégmegtartás
érdekében a fürdő fejlesztés keretén belül kerüljön sor a csúszda
megépítésére.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő‐testületének, hogy a Liget Fürdő kültéri
gyógymedencéjének felújítása még 2017‐ben történjen meg.
Felkéri az ügyvezetőt, hogy az erre vonatkozó kérelmét, a beruházás részletes
költségvetését terjessze be a Képviselő‐testület szeptemberi ülésére.

V./2017(XI.30.) Felügyelő Bizottságának ülése

Jelen voltak:

Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök,
Márjalaki József Felügyelő Bizottsági tag,
Papp István Felügyelő Bizottsági tag,
Gera Krisztián Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Toldi Balázs polgármester,
Dr. Fodor András ügyvéd,
Martinákné Oláh Etelka könyvelő,
Fülöpné Fábián Angéla jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:
1. 2017. évi III. negyedévi beszámoló
2. Egyéb bejelentések
V./2017(XI.30.) Felügyelő Bizottságának határozata
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a
társaság 2017. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
egyhangúan javasolja a Képviselő Testület felé a Liget Fürdő Ügyvezetője
bérének bruttó 50000.‐Ft‐tos emelését.
Gyomaendrőd, 2018. május 16.

Poharelec László s.k.
Felügyelő Bizottság elnöke

22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő ingatlanok értékesítése
Csényi István
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 közelmúltban jelentős költségvetésű kertészeti beruházás tervezetével kereste meg Önkormányzatunkat egy
Budapesti székhelyű cég. Beruházásuk alapvetően üvegházas technológiával előállított zöldségtermelésre épül, de
az üvegházak fűtése során keletkező többlet hő segítségével villamos energiatermelés is folyna. A beruházó cég
szabad ipari parki területek és további szabad területek felkutatásában kért segítséget Önkormányzatunktól.
A beruházásuk megvalósításához szükséges földterületek felmérése kapcsán már több személyes egyeztetés is
történt, melyek során már a helyszínen is bemutatásra került az Önkormányzatunk és a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
tulajdonában álló fejlesztési célra rendelkezésre álló Ipari Parki területek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az ipari park létrehozásával az volt a célja, hogy a településen területet
biztosítson a helyi vállalkozások, és természetesen más befektetők része a tevékenységük, valamint a fejlesztési
elképzeléseik megvalósítására. A város számára ez fontos, hiszen így munkahelyteremtés valósul meg. Az ipari
park létrejöttét követően több vállalkozás kezdett fejlesztésbe és jelenleg is végzi a tevékenységét. Az ipari park
területén van még szabad terület, amely értékesíthető fejlesztési céllal. Az elmúlt 5-10 évben minimális volt az
érdeklődés a befektetők részéről. Ezért fontos, hogy a szabad területek értékesítése fejlesztési céllal, lehetőleg
munkahelyteremtéssel valósuljon meg. A szabadterületek értékesítése során a megfelelő garanciák kikötésével
biztosítani lehet a fent említett célok elérését.
Tekintettel a befektetői érdeklődésre Gyomaendrőd Város Önkormányzata úgy döntött a 2017. februári ülésén
[105/2017.(II.23.) Gye. Kt. határozat], hogy az ipari park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett,
udvar és út megnevezésű; 3741/52 hrsz.-ú 11,4200 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű
ingatlanokat nyílt pályázati eljárásban értékesíti.
Az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában a 3741/40 és a 3741/52 hrsz.-ú ingatlanok az üzleti vagyon részét
képezik, melyek forgalomképesek.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Gk”
jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet előírásai vonatkoznak.
A területen új építés esetén mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási és egyéb irodaépület, sportépítmény, parkolóház,
üzemanyagtöltő, hulladékgyűjtő udvar helyezhető el.
Az ipari park területén lévő fejlesztési céllal értékesíthető 3741/40 és 3741/52 hrsz.-ú ingatlanokról független
szakértői véleményt kértünk. A szakértői vélemény az ingatlanok becsült forgalmi értékét összesen nettó 80,445
millió Ft összegben határozta meg. A szakértői vélemény az ingatlanok nettó fajlagos telek árát 555 Ft/m2 összegben
határozta meg. A szakvélemény a Városüzemeltetési Osztályon megtekinthető.
A szakértői vélemény készítését követően 2018. éven a 3741/52 hrsz.-ú ingatlan területéből a 3741/38 és 3741/52
hrsz.-ú földrészletek telekhatár-rendezése során 5083 m2 területet értékesítésre került. Ennek megfelelően a
3741/52 hrsz.-ú ingatlan területe 10 ha 9117 m2-re változott. Az értékbecslés alapján a 3741/40 és 3741/52 hrsz.-ú
ingatlanok becsült forgalmi értéke (109117 m2 + 30746 m2 x 555 Ft/m2 = 77.623.965,- Ft, kerekítve: 77.624.000,-Ft)
kerekítve 77.624.000,-Ft.
Az ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
A Nemzeti Vagyon Törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon
tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
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Az értékhatárt a hatályos központi költségvetési törvény határozza meg, amely 2018. évben 25 millió forint egyedi
bruttó forgalmi érték.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 10. §(2) bekezdés a)
pontja alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése nettó 5 millió forgalmi értéket meghaladóan kizárólag
nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan
értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az
államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló
elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlanok értékesítését a határozati
javaslat szerinti pályázati felhívás feltételeinek megfelelően.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlanok értékesítését a határozati
javaslat szerinti pályázati felhívás feltételeinek megfelelően.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlanok értékesítését a határozati
javaslat szerinti pályázati felhívás feltételeinek megfelelően.

Döntési javaslat
"Pályázati felhívás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján - nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a Gyomaendrőd, Ipari
Park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett, udvar és út megnevezésű és a 3741/52 hrsz.-ú
10,9117 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű ingatlanokat fejlesztési beruházási céllal az alábbi
"Pályázati kiírás" feltételei szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, Ipari Park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett, udvar és út megnevezésű
és a 3741/52 hrsz.-ú 10,9117 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű ingatlanokat egyfordulós
nyilvános értékesítésre
I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A pályázat célja, jellege:
A Gyomaendrőd Ipari Park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett, udvar és út megnevezésű;
3741/52 hrsz.-ú 10,9117 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű ingatlanok értékesítése fejlesztési
beruházás megvalósítása érdekében.
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III. A pályázati eljárásban részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan
tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat. Cégek esetében az
aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a pályázati eljárásban. Az aláírási
címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen
aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.
4. A pályázónak be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása az alábbi
szervek felé:
1.

Nemzeti Adó és Vámhivatal.

Az igazolás típusa: nemleges adóigazolás,
A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti
kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy
visszatartásra átadott köztartozása nincs. Nemleges adóigazolás kiadására kizárólag akkor van mód, ha az adózó a
tartozás megállapítását befolyásoló egyéb adókötelezettségeinek (pl. bevallási kötelezettségének) is maradéktalanul
eleget tett.
2.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága.

Az igazolás típusa: hatósági bizonyítvány.
IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:
1.Nettó: 77.624.000,- Ft, (fajlagos ár 555 Ft/m2).
2. A 3741/40; 3741/52 hrsz.-ú ingatlanok együtt vásárolhatók meg. A pályázatban egy összegben kell árajánlatot
tenni a 3741/40; 3741/52 hrsz.-ú ingatlanokra.
3. Az ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k)
pontja alapján forgalmi adó köteles.
V. Az ingatlanok leírása
Helyrajzi
Az ingatlanok főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
szám
1.
3741/40 hrsz., területe: 3,0746 ha, megnevezése: kivett, udvar és út
2.
3741/52 hrsz., területe: 10,9117 ha, megnevezése: kivett, építési terület és árok.
Az ingatlanok Gyomaendrőd város központjától 2,8 km-re délnyugati irányban az ipari parkban
találhatóak ipari és mezőgazdasági telephelyek környezetében. Az ingatlanok közvetlen közelében van a
120-as vasúti szakasz. Az ingatlanok jelenleg közművekkel nem rendelkeznek, azonban a rákötési
lehetőség biztosított. Az ingatlanok az ipari park területén részben aszfaltozott úton megközelíthetőek.
Az ingatlanok per, teher és igénymentesek.

3741/40;
3741/52

A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra
az „Gk" jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet előírásai vonatkoznak. Az építési
övezetre vonatkozó előírások a www.gyomaendrod.hu weboldalon megtekinthetők.
Az építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
c) igazgatási és egyéb irodaépület,
d) sportépítmény,
e) parkolóház, üzemanyagtöltő,
f) hulladékgyűjtő udvar.
A minimálisan kialakítható telek nagysága: 2.000 m2. Beépítési mód: szabadonálló. Maximális
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beépítettség: 50%.
VI. Pályázót terhelő kötelezettségek
A nyertes pályázót köteles az adásvételi szerződésben vállalni az alábbi kötelezettségeket és megtenni az ehhez
szükséges nyilatkozatokat:
1.
A szükséges közmű és közműpótló berendezések létrehozása a vevőt terheli.
2.
Vevőnek az adásvételi szerződés aláírását követően 3 éven belül be kell fejezni a pályázatában vállalt
fejlesztési és munkahelyteremtő beruházáshoz kapcsolódó építkezést, melyet az illetékes építéshatóság által kiadott
végleges használatbavételi engedéllyel kell igazolni.
3.
Felek megállapodnak abban, hogy a beépítési kötelezettség elmaradásának esetére a vevő visszavásárlási
jogot enged az adásvétel tárgyát képező ingatlanokra,melyet elidegenítési és terhelési tilalommal biztosít. A vevőnek
pályázatában vállalt beépítési kötelezettségét az épületek, építmények használatbavételi engedélyének
bemutatásával kell igazolnia, annak kiadását követő 15 napon belül. A visszavásárlási jog illetve az elidegenítési és
terhelési tilalom a tulajdonjoggal egyidejűleg bejegyeztetésre kerül a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba. A
bejegyzést a szerződő felek közösen kérik a Földhivataltól. Amennyiben a vevő a szerződéskötéstől számított 3 év
elteltével az építési munkát nem kezdi meg (nem tekintjük építési munkának, illetve az építés megkezdésének a
közművek kiépítését) úgy a telekingatlanokat az adásvételi szerződésben rögzített vételáron (nettó vételár növelve a
mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegével) az időközben eszközölt beruházások értékének figyelmen
kívül hagyásával – a Ptk. 6:224 § (1) bekezdés szerint az eladó a vevőhöz intézett nyilatkozatával megveszi. A
visszavásárlási ár egyenlő az eladási árral.
VII. A pályázat benyújtásának
1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy
meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell
ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Gyomaendrődi Ipari Park, fejlesztési területek értékesítésre" szöveget.
3. Ideje: 2018. június 29. 1000 óra.
VIII. Pályázati biztosíték
1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a
alapján – 7.762.000,-Ft (azaz hétmillió-hétszázhatvankettőezer forint). A pályázati ajánlat érvényességének feltétele
a vételár előleg befizetése. Az árverés során azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett vételár előleg
visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése alapján szintén
kérheti a vételár előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
2. Azon ajánlattevők részére, akik nem nyertek, a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, a Képviselő-testület
pályázat elbírálásáról szóló döntését követő 3 napon belül.
3. Nem jár vissza a vételár előleg, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta (Ptk.
6:75. §. (3) bekezdés), vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból
hiúsult meg.
IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja, mely időtartam alatt szerződéskötési
kötelezettség terheli. A beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az
ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a
versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
4. Az ajánlat hatálya megszűnik, ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.
X. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a pályázati felvívásban foglalt kötelezettségek vállalására,
3. a vételár összegére,
4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
5. a pályázónak a pályázatában be kell mutatnia fejlesztési elképzelését előzetes költségvetéssel, tervezett
üzemeltetői létszám meghatározásával, illetve az épületek, építmények elhelyezésének egyszerűsített rajzi
dokumentációját.
6. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára,
vagy annak megtiltására.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
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A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2018. június 29. 1100
óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor
tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a pályázatban leírt követelményeknek megfelel és az
ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek
elfogadásáról nyilatkozott.
XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az,
akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az
önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
2. Amennyiben több ajánlat érkezik azonos, legmagasabb összeggel, a pályázat nyertesének személyét licitálással
kell eldönteni. A licitálásról az érintett ajánlattevőket ki kell értesíteni az időpont meghatározásával.
3. A beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a
soron következő ülésén dönt a nyertes pályázó személyérők. Erről a pályázót a döntést követő három napon belül
értesíteni kell.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatok ismeretében indokolás nélkül az
eljárást eredménytelennek minősítse.
XIV. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertese az értesítést követő 15 napon belül köteles szerződést kötni.
2. A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen
jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az
épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. Az állam elővásárlási joga tekintettel az adásvételi
szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi
határidő eltelte után lép hatályba. A vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat átutalással a Békés Takarék
Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára legkésőbb a szerződéskötés napjáig kell megfizetnie.
3. Az ingatlanok tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül
sor, átadás – átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
4. A szerződéskötés egyéb feltételei:
5. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, a
kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
6. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették.
7. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2)
bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére
lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában
foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
8. A változások ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a Vevő kötelezettsége és költsége. Az adásvételi
szerződés elkészíttetése és az eljáró ügyvéd megbízása az Eladó kötelezettsége. Az ingatlanok értékesítésével,
kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek, valamint az ügyvédi munkadíj a Vevőt terhelik.
XV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi
ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi
Hírmondó írott sajtóban, illetve más országos írott sajtóban.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetők az Ipari Park
területén.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 07. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Németzugi szivattyútelep tulajdonba adása a Magyar Államnak
vízgazdálkodásai közfeladatok ellátásához
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2017.(I.26.) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy a Gyomaendrőd, külterület 011/1 hrsz.-ú Németzugi szivattyúházat térítésmentesen üzemeltetésbe adja Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság részére. Az üzemeltetési szerződés 2018. január 25.-én aláírásra került a felek részéről,
illetve megtörtént a birtokbaadás.
Az üzemeltetésbe adással az önkormányzatot a továbbiakban nem terhelik a vízilétesítmény folyamatos
üzemeltetésével és fenntartásával járó kiadások.
Az üzemeltető közlése alapján a Németzugi szivattyútelep vízkárelhárítás idején alkalmas és szükséges a
kizárólagos állami tulajdonú és az üzemeltető vagyonkezelésében lévő Telki-Peresi-főcsatorna mentesítésére, a
XXV-b csatornán keresztül, így a belvízelvezetésben betöltött szerepe közérdekű.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Magyar Állam képviseletében vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához
ingyenes tulajdonba kéri a Gyomaendrőd, külterület 011/1 hrsz. alatt felvett Németzugi szivattyúházat. A kérelem az
előterjesztés mellékletét képezi.
Az önkormányzati kataszteri nyilvántartásban a 011/1 hrsz.-ú ingatlan - a törzsvagyon részét képezi, amely
forgalomképtelen. Az ingatlan országos természetvédelmi jelentőségű területen helyezkedik el. Az ingatlan területe:
586 m2. A szivattyúház hasznos alapterülete: 66 m2.
A nemzeti vagyon tulajdonjog átruházása feltételei.
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.
Az ingatlan tulajdonjogát a Magyar Állam megszerezheti kisajátítási eljárás keretében, vagy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján.
Figyelemmel a közérdekű vízkár-elhárítási tevékenység feladatellátás átvállalására javaslom a 011/1 hsrz.-ú ingatlan
ingyenes tulajdonba adását a Magyar Állam részére.
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Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Németzugi szivattyútelep tulajdonba adását
a Magyar Állam részére ingyenesen vízgazdálkodási közfeladatok
ellátásához.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Németzugi szivattyútelep tulajdonba adását
a Magyar Állam részére ingyenesen vízgazdálkodási közfeladatok
ellátásához.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Németzugi szivattyútelep tulajdonba adását
a Magyar Állam részére ingyenesen vízgazdálkodási közfeladatok
ellátásához.

Döntési javaslat
"A szivattyútelep tulajdonba 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 011/1 helyrajzi számú, szivattyútelep megnevezésű,
586 m2 nagyságú területet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a vizek
kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység közérdekű feladatok ellátásához ingyenesen a
Magyar Állam tulajdonába adja.
A terület ingyenes vagyonátadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdése 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
közfeladatok ellátása érdekében történik.
Az ingatlan ingyenes vagyonátadásának jogszabályi alapja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108. §-a, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 14. § (1) bekezdése.
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. 07. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Békés Megyei Kormányhivatal helyiséghasználati 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 Békés Megyei Kormányhivatal kérelemmel fordult a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
A Kormányhivatal a Hősök útja 43. szám (674 hrsz.) alatti volt gimnáziumi könyvtár épület jelenleg használaton kívül
lévő épületrészét kéri ingyenes használatba a Gyomaendrődi Járási Hivatal irattározási gondjainak megoldása
érdekében. A használatba kért egyes helyiségek a helyszínen egyeztetésre kerültek, melyeket a mellékletben
szereplő alaprajz tartalmazza.
A használatba kért helyiségek az alábbiak
Megnevezés

Hasznos alapterület (m2 )
25,29
44,64
8,11
6,01
84,05

Könyvtár
Könyvtár
Raktár
Közlekedő
Összesen:

Az épület többi helyiségét a Határ Győző Városi Könyvtár használja raktárként.
A Kormányhivatal vállalja a felmerült rezsi költségek megtérítését.
A 674 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzs vagyonát képezi, amely korlátozottan
forgalomképes.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat
ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
Az ingyenes szerződés megkötését javaslom, mely szerint nem kell díjat fizetni a használatért, de a felmerülő
közszolgáltatási, közmű díjakat azonban meg kell téríteni.
A szerződés típusára a haszonkölcsön szerződést javaslom mivel ingyenes szerződés, aminek alapján ingó és/vagy
ingatlan javak használatát, meghatározott ideig másnak lehet átengedni.
A szerződés időtartamára határozatlan időt javaslok.
A haszonkölcsön szerződés megkötésének jogszabályi alapja: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. §.(13) bekezdése, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II.27.) rendelet 21. §-a.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a helyiségek haszonkölcsönbe adását
a Békés Megyei Kormányhivatal részére.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a helyiségek haszonkölcsönbe adását
a Békés Megyei Kormányhivatal részére.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a helyiségek haszonkölcsönbe adását
a Békés Megyei Kormányhivatal részére.
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Döntési javaslat
"Helyiségek haszonkölcsönbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Hősök útja 43. szám alatti (674 hrsz.) ingatlan területén
lévő volt könyvtár épületet egyes helyiségeit határozatlan időtartamra az alábbi haszonkölcsön szerződés feltételei
szerint haszonkölcsönbe adja a Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) részére.
A haszonkölcsönbe adás célja: a Békés Megyei Kormányhivatal részére irattározási feladatok ellátásához
helyiségek biztosítása.
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint
kölcsönadó, (a továbbiakban kölcsönadó)
másrészről
Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., törzskönyvi azonosító szám:
789268, adószám: 15789264-2-04 ), képviseli: Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, mint kölcsönvevő (a
továbbiakban kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) rendelete 21. §-a, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete …/2018. ( V. 31.) önkormányzati határozata alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik
meg:
1. A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd, Hősök útja 43. szám alatt
található, belterületi 674 hrsz-ú ingatlan területén lévő volt könyvtári épület.
2. Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlan volt könyvtári épület egyes, az alábbiakban részletezett
helyiségeit haszonkölcsönbe adja, amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint
haszonkölcsönbe vesz.

Megnevezés

Hasznos alapterület (m2 )
25,29
44,64
8,11
6,01
84,05

Könyvtár
Könyvtár
Raktár
Közlekedő
Összesen:

3. A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától határozatlan ideig illeti meg.
4. Kölcsönvevő a helyiségeket irattározási feladatok ellátására használhatja.
5. A Kölcsönvevő a helyiségeken építési-átalakítási munkálatokat csak a Kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása
alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
6. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a helyiségekben végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a
haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen
igényt nem tarthat.
7. A Kölcsönvevő a használatba vett helyiségekben a tevékenységét saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az
illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén
elvégezni. A szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok
elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése kölcsönvevőt terheli. Kölcsönvevő
köteles a helyiségeket rendeltetésüknek megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az
üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a kölcsönvevő kötelezettsége.
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8. A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles a helyiségeket rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaadni.
9. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a helyiségek használatára során csak az áram közmű használatára tart igényt.
Kölcsönadó az előző havi közüzemi díjakról a használt helyiségek alapterületének arányában köteles számlát
kiállítani, amelynek összegét a Kölcsönvevő köteles banki átutalással, 15 napos fizetési határidővel a Kölcsönadó
Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számú számlájára megfizetni.
Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskor az áram mérőóra állása rögzítésre kerül.
10. Kölcsönadó az összes tárgyhavi felmerülő, kölcsönvevőt terhelő költségekről részletes elszámolást köteles
készíteni és az erről szóló bizonylatok másolatával azokat tárgyhavi számlájához mellékelni.
11. A Kölcsönadó kijelenti, hogy az ingatlanra általános épületbiztosítással rendelkezik, és azt hatályban tartja.
12. A Kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
13. A jelen megállapodást bármelyik fél 30 napos írásos előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás nélkül
felmondhatja.
14. A szerződést a kölcsönadó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha
14.1. a Kölcsönvevő a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet
végzi,
14.2. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált
14.3. a Kölcsönvevő a 9. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
14.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
14.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja.
15. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
16. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Kölcsönadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@gyomaendrod.hu
Kölcsönvevő részéről
Név:
Roszek József
Cím:
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon:
66 622-007
E-mail:
roszek.jozsef@bekes.gov.hu
17. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyibe n a tárgyalás nem
vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint
a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
19. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti
meg.
20. Felek a jelen szerződést – amely 3 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2018. …
…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Kölcsönadó

Dr. Takács Árpád
Békés Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízott
Kölcsönvevő

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………

...............................................
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dr. Uhrin Anna
jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv az áram mérőóra állásáról
3. sz. melléklet: alaprajz a használatba vett helyiségekről
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsönbe adáshoz szükséges
jognyilatkozatok megtételére
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43., volt gimnáziumi könyvtár épületrész.
Helyrajzi szám: 674.

25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő „Pintérház”
haszonkölcsönbe adása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az EFOP – 1.5.3.-16 (Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek) kódszámú támogatási felhívás alapján megvalósítandó EFOP-1.5.3-16-2017-00042
kódszámú és „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” című pályázathoz „Életmód klubok
létrehozása és működtetése” tárgyában ajánlatételi felhívást tett közé.
A pályázati eljárás eredményeként Gyomaendrőd Város Önkormányzata Farkas Gergővel (5500 Gyomaendrőd,
Borostyán u. 20.) köt vállalkozói szerződést.Gyomaendrőd Város Önkormányzata a vállalkozói szerződésben vállalta
a projekt megvalósításához a helyszín biztosítását. Az előzetes egyeztetések alapján Farkas Gergő a
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám (687 hrsz.) alatti jelenleg használaton kívül lévő, „Pintérház” megnevezésű
összesen 160,39 m2 hasznos alapterületű épületet kéri használatba.Farkas Gergő vállalja a felmerült rezsi költségek
megtérítését.
Farkas Gergő az alábbi klubok működtetését vállalta.
1.
2.
3.
4.

Rehabilitációs és Prevenciós Életmód - Klub
Szabadidős Életmód - Klub
Aktív Életmód - Klub
Sport - Klub

A klubok működtetésének célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel azokat a helyben (Gyomaendrőd településen)
megtalálható rehabilitációs, prevenciós, szabadidős, aktív életmód lehetőségeket, technikákat, eljárásokat,
mozgásformákat, amelyek egy esetleges betegség, illetve sérülés után rendkívül hasznosak a minél gyorsabb
felépülés érdekében.
A projekt megvalósítása 2020. február 29.-ig tart.
A 687 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzs vagyonát képezi, amely korlátozottan
forgalomképes.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat
ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a közfeladatként határozza meg az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat.
Az ingyenes szerződés megkötését javaslom, mely szerint nem kell díjat fizetni a használatért, de a felmerülő
közszolgáltatási, közmű díjakat azonban meg kell téríteni.
A szerződés típusára a haszonkölcsön szerződést javaslom mivel ingyenes szerződés, aminek alapján ingó és/vagy
ingatlan javak használatát, meghatározott ideig másnak lehet átengedni.
A szerződés időtartamára az aláírás napját követően a projekt megvalósításának határidejéig, 2020. február 29.-ig
tartó határozott időt javaslom.
A haszonkölcsön szerződés megkötésének jogszabályi alapja: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. §.(13) bekezdése, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II.27.) rendelet 21. §-a.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
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"A "Pintérház" haszonkölcsönbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti (687 hrsz.) ingatlan területén
lévő „Pintérház” épületet határozott időtartamra az alábbi haszonkölcsön szerződés feltételei szerint
haszonkölcsönbe adja a Farkas Gergő egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20.) részére.
A haszonkölcsönbe adás célja: az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése
a Gyomaendrődi Járásban” című projekt megvalósításával kapcsolatos „Életmódklubok létrehozása és
működtetése” feladatok teljesítéséhez ingatlan biztosítása.
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint
kölcsönadó, (a továbbiakban kölcsönadó)
másrészről
Farkas Gergő egyéni vállalkozó (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20., Nyilvántartási szám: 52383155,
adószám: 68880448-1-24 ), képviseli: Farkas Gergő vállalkozó, mint kölcsönvevő (a továbbiakban kölcsönvevő)
között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) rendelete 21. §-a, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete …/2018. ( V. 31.) önkormányzati határozata alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik
meg:
1. A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt
található, belterületi 687 hrsz.-ú ingatlan területén lévő „Pintérház” megnevezésű, 160,39 m2 hasznos alapterületű
épület.
2. Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett „Pintérház” épület az alábbiakban részletezett helyiségeivel
haszonkölcsönbe adja, amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint
haszonkölcsönbe vesz.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Helyiség megnevezés
Háló
Háló
Háló
Háló
Tanító
Közlekedő
Mosdó, zuhanyzó
Folyosó
WC
WC
Összesen:

Alapterület (m2)
18,90
22,80
21,00
18,90
32,80
12,20
16,50
14,90
1,30
1,09
160,39

3. A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától 2020. február 29. napjáig határozott
időtartamban illeti meg.
4. Kölcsönvevő az ingatlant az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Gyomaendrődi Járásban” című projekt megvalósítása érdekében rehabilitációs, prevenciós, szabadidős és aktív
életmódklubok, valamint sport klub működtetéséhez használhatja.
5. A Kölcsönvevő az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a Kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása
alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
6. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a
haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen
igényt nem tarthat.
7. A Kölcsönvevő a használatba vett ingatlanban a tevékenységét saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az
illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén
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elvégezni. A szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok
elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése kölcsönvevőt terheli. Kölcsönvevő
köteles a helyiségeket rendeltetésüknek megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az
üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a kölcsönvevő kötelezettsége.
8. A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles az ingatlant rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaadni.
9. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a helyiségek használatára során az áram és víz, szennyvíz közművek használatára
tart igényt. Kölcsönadó az előző havi közüzemi díjakról köteles számlát kiállítani, amelynek összegét a Kölcsönvevő
köteles banki átutalással, 15 napos fizetési határidővel a Kölcsönadó a Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett
53200125-11062402 számú számlájára megfizetni.
Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskor az áram és víz mérőóra állása rögzítésre kerül.
10. Kölcsönadó az összes tárgyhavi felmerülő, kölcsönvevőt terhelő költségekről részletes elszámolást köteles
készíteni és az erről szóló bizonylatok másolatával azokat tárgyhavi számlájához mellékelni.
11. A Kölcsönadó kijelenti, hogy az ingatlanra általános épületbiztosítással rendelkezik, és azt hatályban tartja.
12. A Kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
13. A jelen megállapodást bármelyik fél 30 napos írásos előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás nélkül
felmondhatja.
14. A szerződést a Kölcsönadó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha
14.1. a Kölcsönvevő a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet
végzi,
14.2. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált
14.3. a Kölcsönvevő a 9. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
14.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
14.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja.
15. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
16. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Kölcsönadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@gyomaendrod.hu
Kölcsönvevő részéről
Név:
Farkas Gergő
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20.
Mobil:
06 30 419 5892
E-mail:
gergo.farkas1984@gmail.com
17. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyibe n a tárgyalás nem
vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Kölcsönadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint
a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
19. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti
meg.
20. Felek a jelen szerződést – amely 3 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2018. …
…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Kölcsönadó

Farkas Gergő
Kölcsönvevő

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv az áram és víz mérőóra állásáról
3. sz. melléklet: alaprajz a használatba vett helyiségekről
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsönbe adáshoz szükséges
jognyilatkozatok megtételére

Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nyilatkozattétel elővásárlási jogról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Roszik Ivett Kitti (5600 Békéscsaba, Tulipán utca 16. 2/8.) mint eladó, Roszik János Sándor (5500 Gyomaendrőd,
Templom zug 7701/4 hrsz.) mint holtigtartó haszonélvezeti jogot gyakorló és Pájer és Pájer Korlátolt Felelősségű
Társaság (5500 Gyomaednrőd, Arany János utca 23/1.) mint vevő között adásvételi szerződés jött létre 2018. május
4. napján a gyomaendrődi 7701/4 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar elnevezésű, 3062 m2 területű ingatlanból 180 m2
területre a 7701/4 és a 7701/9 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezése érdekében.
Szerződő felek az ingatlanok között lévő jelenlegi a természetes telekhatárt kívánják bejegyeztetni, illetve
átvezettetni a földhivatali ingatlan-nyilvántartáson. Az adásvételi szerződésben meghatározott 234 EFt vételárat a
vevő nem készpénzben fizeti meg. A vevő a vételárral egyenlő értékben a kerítést újjá építi az ingatlan-nyilvántartás
szerint meghatározott telekhatáron.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan tekintetében elővásárlási jog illeti meg.
Az adásvétel során eljáró ügyvéd által az ajánlat teljes terjedelme 2018. május 22.-én került közlésre.
Az ajánlat tartalmazza az adásvételi szerződés, a 2-28/2018 számú változási vázrajz a 7701/4 és a 7701/9 helyrajzi
számú földrészletek telekhatár-rendezéséről valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal
80005-2/2018. számú függő hatályú határozata másolatát. Az adásvételi szerződés nem képezi az előterjesztés
mellékletét, a Városüzemeltetési Osztályon megtekinthető. Az előterjesztés tartalmazza az elővásárlási jogról
történő nyilatkozat kiadásához szükséges információkat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. június 4-ig nyilatkoznia kell az elővásárlási jogra.
Véleményünk szerint a 180 m2 terület értékesítésével az önkormányzatot hátrány nem éri, ezért javasoljuk, hogy a
Képviselő-testület ne éljen az elővásárlási jogával.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"Nyilatkozat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Roszik Ivett Kitti (5600 Békéscsaba, Tulipán utca 16. 2/8.) mint eladó,
Roszik János Sándor (5500 Gyomaendrőd, Templom zug 7701/4 hrsz.) mint holtigtartó haszonélvezeti jogot
gyakorló és Pájer és Pájer Korlátolt Felelősségű Társaság (5500 Gyomaednrőd, Arany János utca 23/1.) mint vevő
között a gyomaendrődi 7701/4 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar elnevezésű, 3062 m2 területű ingatlanból 180 m2
területre a 7701/4 és a 7701/9 helyrajzi számú földrészletek telekhatárrendezése érdekében 2018. május 4. napján
létre jött adásvételi szerződés 1./ pontjában meghatározott elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 06. 04.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a Képviselőtestület hatáskörében nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele. A kérelem az előterjesztés
mellékletében található.
Az Alapítvány a Bogrács Napja rendezvény kísérőprogramjaként immár másodjára megrendezésre kerülő
futóverseny támogatására nyújtott be kérelmet.
Az Alapítvány részére 50.000,-Ft támogatás megállapítását javasoljuk Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19) önkormányzati rendelet 7. mellékelt 29. sora terhére.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Döntési javaslat
"Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
részére 50.000,-Ft, azaz ötvenezer Forint támogatást állapít meg a 2018. június 2-án megrendezésre kerülő Bogrács
Napja rendezvény futóverseny kísérőrendezvényének költségeire. A támogatás forrása a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékelt 29. sora
terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

77

28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan „Leánykollégium” épületének a
hasznosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képezi az 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám (687 hrsz.) alatt
lévő „Leánykollégium” megnevezésű épület. Az épület alagsorában lévő összesen 299,68 m2 hasznos alapterületű
konyha és ebédlő helyiséget a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium az oktatási feladatokhoz
kapcsolódó ételmelegítés és étkeztetés biztosítása érdekében használja bérleti szerződés alapján bruttó 30.000,Ft/hónap bérleti díj ellenében. A szerződés lejárta: 2018. június 30. Az oktatási intézmény vezetője 2018.
szeptember 1. napjától 2019. június 30. napjáig továbbra is igényt tart a helyiségek használatára. Az ételmelegítés
és étkezés biztosítása tanítási napokon 11 órától 15 óráig tart.
Felvetődött lehetőségként, hogy a „Leánykollégium” megnevezésű épület teljes egészében legyen hasznosítva
közösségi szálláshelyként. Az előzetes egyeztetések alapján bérleti jogviszony keretében a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetné a szálláshelyet.
A kollégium helyiségeiben 47 főt lehet elszállásolni. A helyiségek jelenleg kihasználatlanok.
Az épület bérbeadását közösségi szálláshely üzemeltetéséhez az alábbi feltételekkel javasoljuk.
1. A bérleti jogviszony a kollégium épületrész esetében 2018. június 1-vel, az alagsorban lévő konyha és ebédlő
helyiségei esetében pedig 2018. július 1.-el lép hatályba. A bérleti jogviszonyt szerződő felek 2021. május 31.
napjáig tartó határozott időtartamra kötik.
2. A bérleti díj mértéke: 2018. június hónapra 30.000,-Ft/hónap+Áfa, 2018. július 1. napját követően 50.000,Ft/hónap+Áfa.
3. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony
időtartama alatt a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium kérelme alapján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium által 2017. augusztus 31.-én megkötött
bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj ellenében, és a szerződésben rögzített feltételekkel a tanév folyamán
albérletbe adja a konyha és ebédlő helyiségeit.
A 687 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzs vagyonát képezi, amely korlátozottan
forgalomképes.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II.27.) rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján kizárólagos vagy többségi
önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság részre ingatlan vagy ingó vagyon hasznosítása esetén
mellőzhető a versenyeztetés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"A kollégium épület bérbeadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti (687
hrsz.) ingatlan területén lévő „Leánykollégium” megnevezésű épületet az alábbi bérleti szerződés feltételei szerint, 3
év időtartamra bérbe adja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet
liget 2.) részére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az alábbi szerződés
aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
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Bérleti szerződés
(tervezet)

amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:
Képviseli:
Bankszámla szám:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
725525
15725527-2-04
Toldi Balázs polgármester
53200125 - 11062402

mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Képviseli:
Bankszámla szám:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
04-09-005983
13087085-2-04
Gera Krisztián Ügyvezető
53200125 - 11062464

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
között alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
I. Előzmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 687 hrsz.-ú 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.
szám alatt lévő „Leánykollégium” megnevezésű épületet közösségi szálláshely üzemeltetése céljából a Felek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) c) pontja alapján az alábbi bérleti szerződést
kötik.
II. A szerződés tárgya
II.1. A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával
bérbe adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával bérbe veszi a 687 hrsz-ú, természetben a 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt található ingatlan területén elhelyezkedő „Leánykollégium” megnevezésű
épületet alábbiakban részletezett, összesen 709,83 m2 hasznos alapterületű helyiségeit, valamint az ahhoz tartozó
berendezéseket közösségi szálláshely üzemeltetése céljából 2021. május 31. napjáig.
II.2. A bérlet tárgyát képező helyiségek.
a)

Kollégiumi épületrész
Sorszám:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alapterület
Megnevezés
(m2)
Hálószoba 2
36,51
db
Hálószoba 3
62,22
db
Hálószoba 2
44,22
db
Hálószoba 2
38,51
db
Hálószoba
27,93
Zuhanyzó
15,56
WC
4,36
helyiségek
Előtér
1,92
Közlekedő
2,43
WC
1,35
Előtér
29,90
Öltöző
27,70
Mosdó27,60
zuhanyzó
Hálószoba
7,80
Közlekedő
2,78
WC helyiség
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17.
18.
19.
20.
a)

2 db
Közlekedő
Loggia
Hálószoba
Társalgó
Összesen:

1,88
36,01
8,7
15,37
17,40
410,15

Az alagsorban lévő konyha és ebédlő az alábbi helyiségekből áll.
Sorszám:Megnevezés
Ebédlő
1.
Konyha
2.
Iroda
3.
Előtér
4.
Hűtőgép tároló
5.
Zöldség-előkészítő
6.
Raktár
7.
Külső anyagraktár
8.
Folyosó
9.
Hús előkészítő
10.
Mosogató
11.
Előkészítő
12.
WC
13.
Közlekedő
14.
Öltöző
15.
Zuhanyzó
16.
Kenyér előkészítő
17.
Összesen:

Alapterület (m2)

105,67
60,92
7,84
14,80
14,11
10,88
17,46
14,21
13,44
8,71
11,84
6,81
1,02
2,06
4,53
2,36
3,02
299,68

Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a helyiségekhez tartozó a szerződés 1. számú mellékletét képező
leltár szerinti eszközöket.
III. Bérleti díj
III.1. Felek a Bérlemény bérleti díját 2018. június hónapra 30.000,-Ft/hó+Áfa, azaz: harmincezer forint/hó+Áfa,
2018. július 1. napját követően pedig 50.000,-Ft/hó+Áfa, azaz: ötvenezer forint/hó+Áfa összegben állapítják meg.
A bérlemény használatával felmerülő közüzemi díjakat az V.4. pontban leírtak szerint kell megfizetni.
III.2. A Bérbeadó és a Bérlő az III.1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58.
§ (1a) bekezdés a) pontja figyelembevételével.
III.3. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti választási lehetőséggel, amely
alapján a Bérbeadó az ingatlan helyiség bérbeadási tevékenységét általános forgalmi adó kötelessé tette.
III.4. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és 5 napon belül a Bérlő posta
címére megküldött számla alapján a számla kiállításától számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a
Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
III.5. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi
kamatot tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
IV. Bérbeadó jogai és kötelezettségei
IV. 1. A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy az épület alagsorában lévő konyha és ebédlő helyiségeit a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium az oktatási feladatokhoz kapcsolódó ételmelegítés és étkeztetés
biztosítása érdekében használja 2018. június 30. napjáig szóló hatályos bérleti szerződés alapján. Az oktatási
intézmény a továbbiakban is igényt tart 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 30. napjáig a helyiségek
használatára. Az ebédeltetés tanítási napokon 11 órától 15 óráig tart. Ezen túlmenően a Bérbeadó szavatol azért,
hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek olyan joga, amely a Bérlő békés birtoklását akadályozza, vagy
kizárja, nem áll fenn.
IV.3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek
megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
IV.4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a bérleménybe belépni
és a szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a bérlemény használatában akadályozzák.
IV.5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában lévő ingatlan vagyonbiztosítással
rendelkezik.
IV.6. Bérbeadó nem tart igényt az engedélyezett értéknövelő beruházásokra és azokat nem téríti meg a Bérlő
részére a bérleti jogviszony lejártát követően.

80

V. Bérlő jogai és kötelezettségei
V.1. Bérlő a bérleményt közösségi szálláshely üzemeltetése céljára használhatja. Az eltérő használatot a
Bérbeadóval minden esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a bérlemény rendeltetésével
ellentétes módon, a bérlemény állagát rongálva folytatni, köteles mások jogait és törvényes érdekeit a használat
során figyelembe venni.
V.2. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium kérelme alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium által 2017. augusztus 31.-én megkötött bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj
ellenében, és az abban rögzített feltételekkel a tanév folyamán albérletbe adja a konyha és ebédlő helyiségeit.
V.3. Bérlő kijelenti, hogy:
a) jogszabály által előírt fenti tevékenységek működtetéséhez szükséges képesítési feltételekkel rendelkező
személyt (-eket) alkalmaz.
b) a tevékenységek ellátásához szükséges hatósági engedélyeket beszerzi és betartja a hatósági előírásokat.
V.4. A Bérlő köteles a birtokbaadás napjától gondoskodni a közműórák költségviselőként, saját nevére történő
átírásáról. Az Ingatlan közüzemi díjait a Bérlő a költségviselőként nevére átírt közüzemi szerződések alapján
határidőre fizeti meg közvetlenül a szolgáltatók részére.
V.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérbeadó alkalomszerűen igényt tart a helyiségek
használatára, akkor azt a bérlő felé jelzi. Bérbeadó az alkalomszerű használat időtartamára eső bérleti díjat
megfizeti.
V.6. A Bérlőnek a helyiségek műszaki rendszereit tételes leltárral a közüzemi mérőórák állásainak rögzítésével kell
átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a Bérbeadónak.
V.7. Bérlő a bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
V.8. Bérlő köteles a bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól eltekintve – a Bérlet
időtartama alatt megőrizni. A bérbe adott ingó és ingatlanvagyonról, annak állagáról felek közösen jegyzőkönyvet
vesznek fel. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés
lejártával azt megőrizve visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt terheli.
V.9. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges munkálatokat saját költségén elvégezni. Bérlő az olyan
munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
V.10. Bérlő a bérleményben a bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési munkálatokat kizárólag a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata és költsége.
V.11. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a
jelen szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
V.12. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a bérlemény használata során okozott károkért, és
viseli azok jogkövetkezményeit.
VI. A szerződés hatálya, módosítása
VI.1. Jelen szerződést a felek a kollégiumi épületrészre 2018. június 1. hatállyal, az alagsorban lévő konyha és
ebédlő helyiségeire 2018. július 1. hatállyal 2021. május 31. napjáig kötik meg.
VI.2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
VII. A szerződés megszűnése
VII.1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a bérlemény megsemmisülésével, vagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
VII.2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
VII.3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják, mely eltelte után a szerződés
tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg, és kötelesek egymással számolni.
VII.4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal mondhatják fel, a másik
félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
VII.5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződősben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
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- a környezetvédelmi szabályok megszegése.
VII.6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére.
Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a
8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
VII.7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni, azt a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
VII.8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem
hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a bérleti díjjal megegyező mértékű – időarányos - használati
díjtat köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
VIII. Egyéb rendelkezések
VIII.1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@gyomaendrod.hu
Bérlő részéről
Név:
Gera Krisztián
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Mobil:
30/629-2066
E-mail:
penzugy@ligetfurdo.hu
VIII.2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyibe n a tárgyalás
nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
VIII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.,
valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
VIII.4. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti
meg.
VIII.5. Felek a jelen szerződést – amely 5 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2018. …
Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv a közmű mérőórák állásáról
3. sz. melléklet: alaprajz a használatba vett helyiségekről
…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Bérbeadó

Gera Krisztián
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető
Bérlő

Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A 180/2018. (IV. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása (SPRAY park)
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2018. (IV.26.) Gye. Kt. határozatával döntött
arról, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő területén Spray parkot (vizes játszóteret) alakít ki. A fejlesztéshez
14.806.246 Ft-ot biztosított a 2018. évi költségvetés 8. mellékletének 39-es sor „Fürdő Csúszdapark építés” keret
terhére.
Időközben bekértük a fejlesztés megvalósításához szükséges árajánlatokat. A legkedvezőbb árajánlatok alapján a
fejlesztés megvalósításához 77.710 Ft többletforrás szükséges, ezért a korábbi döntés módosítása szükséges.
Döntési javaslat
"A 180/2018. (IV. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása (SPRAY park)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2018. (IV.26.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Gyomaendrődi Liget Fürdő 2018. évi
fejlesztési javaslatában szereplő spray park (vizes játszótér) kialakításával. A beruházás megvalósításához
szükséges nettó 14.883.956 Ft-ot a 2018. évi költségvetés 8. mellékletének 39-es sor „Fürdő Csúszdapark építés”
keret terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

MLSZ Telephely korszerűsítési program többlet önerő
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 467/2017. (IX.28.) Gye. Kt. határozatával döntött
arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programjára a Népligeti Sporttelepen kerítés és
150 fős lelátó kiépítése érdekében pályázatot nyújtson be, melyhez az akkori ismereteink szerinti 1.276.350 Ft
önerőt biztosított.
2018. május 22-én az MLSZ e-mailben értesítette önkormányzatunkat, hogy a beszerzéseket lefolytatták, és a
beszerzési költség az eredetileg tervezetthez képest magasabb, a lelátó esetében 209 550 Ft- tal, a kerítés
esetében pedig 80 620 Ft-tal. Az MLSZ és önkormányzatunk között létrejött együttműködési megállapodás III./6
pontja alapján a tényleges beruházási költség ismeretében elszámolási kötelezettség áll fenn az MLSZ és az
Önkormányzat között. Ennek alapján a korábban meghatározott önerő mellé 290 170 Ft többletforrás biztosítása
szükséges.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg a döntését.
Döntési javaslat
"MLSZ Telephely korszerűsítési program többlet önerő"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete 290 170 Ft többletforrást biztosít (lelátó 209 550 Ft,
kerítés 80 620 Ft) a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programjához a Népligeti Sporttelepen
kerítés és 150 fős lelátó kiépítése érdekében, a 2018. évi költségvetési rendelet 8. melléklet 89-es sor TOP és egyéb
pályázati saját erő keret terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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27. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
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